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Om de af Dr. Reusch i Østfinmarken iagttagne

præglaciale Skuringsmerker.

Af

O. E. Schiøtz.

I „Norges geologiske Undersøgelse", Aarbogen for 1891,

angiver Dr. Beusch at have iagttaget ved Yarangerfjorden saa-

vel Morænegrus som Skuringsmerker fra en Periode meget

ældre end „Istiden"^). Merker efter tidligere Istider vil man
jo liave iagttaget paa andre Steder før, saa at ßeuscli's Ob-

servation ikke staar isoleret, og i og for sig kan det ikke

ansees for usandsynligt, at der paa en saa høi Bredde, 70 o N,

som den, hvorunder Varangerfjorden ligger, kan have existeret

Bræer i tidligere Jordperioder. Imidlertid synes det mig dog,

at der skal særdeles tvingende Grunde til for at antage, at

der allerede i den palæozoiske Tid har været saa udstrakte

Bræmasser, som der her er Tale om, idet de skal have efter-

ladt sig Bundmorænemasser af „mindst 50 m.'s" Mægtighed.

ISTogle lagttagelser over Skuringsstribernes Betning ved Vadsø,

som jeg leilighedsvis gjorde, medens jeg opholdt mig der for

at udføre Pendelforsøg, har ogsaa bragt mig til at tvivle paa

Berettigelsen af den af Reusch fremsatte Antagelse, og sam-

menholdes de foreliggende Observationer over Skuringsstribernes

Retning langs Varangerfjorden og over de fremmede Blokke

paa Nordsiden af samme, saa synes mig, som jeg nedenfor

^) „Skuringsmærker og Morænegrus o. s. v.", 1. c. pag. 78.
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skal søge at vise, at alt taler for, at de omliarLdlede Skurings-

merker er glaciale og ikke præglaciale.

De af Reusch iagttagne „præglaciale" Skuringsmerker

befinder sig i det indre af Varangerfjorden paa Nordsiden af

en Arm, der gaar mod V. ind til Karlebotn, omtrent 3,5 km.

NO. samme nær Næsset Bigganjargga. Forholdene lier be-

Varajigferkalvôen^

-t- rl.OOO.OOO

skriver Reusch paa følgende Maade^). „Den herskende berg-

art er lys graa sandsten, hvis lag falder 10° i nordlig ret-

ning. Heri er indleiret et omtrent 4 meter tykt lag af kon-

glomerat. Hosstaaende kartskisse og profilsnit ^) viser dets

forekomstmaade. Sandstenens lagning er antydet ved punk-

terede linjer. Konglomeratet lader sig forfølge omtrent 55 m.

fra sv. mod nø.; der gaar det under sjøen. I den sydvestlige

ende kiler det ud. Tænker man sig et vertikalsnit her, faar

det udseende som paa figuren nederst til venstre, y er be-

dækket. Sandstenen om konglomeratindleiringen bøier sig

efter dennes overflade.

Konglomeratet har fuldstændig udseende af en moræne.

Grundmassen kan betegnes som lerholdig sandsten, graa af

1) 1. c. pag. 82.

2) Til Kartet over Varangerfjorden og Figvirerne paa de to følgende

Sider har Dr. Reusoli velvulig overladt mig CHclieerne til sin Af-
handling.



Om Dr, Reuscli's præglaciale Skuringsmerker.

Fig. 1. Kartskisse og Profilsnit over Morænekonglomeratet nær Big-

ganjargga ved Varangerfj orden efter Dr. Eeuscli.

farve. Deri ligger spredt uden orden stene, som er forskjel-

lige i størrelse, de største som et hoved. Stenene er kant-

rundede og viser ofte glatte, nogenlunde plane ilader. Frem-

herskende bergarter i stenene er gneis, granit og en mørk
graa sandsten. Tydehge skuringsstriber fandtes ikke paa

stenene."

Paa Overfladen af den under Konglomeratet liggende

Sandsten sees nu smukke Skuringsstriber. Disse tilhører to

Sæt, se Fig. 2 paa næste Side; det mest fremtrædende har

Retniügen NV.— SO., saaledes som Dobbeltpilen paa Kart-

skissen antyder; det andet Sæt gaar —V. At disse Striber

er præglaciale, slutter Eeusch foruden af, at de optræder paa

det morænelignende Konglomerats underlag, af følgende to

Grande; 1, de glaciale Striber langs den nævnte Fjordarm

har en anden Retning; „de gaar gjennemgaaende nordostligt

parallelt kystens retning;" i) 2, de mest fremtrædende Striber

kan følges lige indtil Grænselinien mellem Sandstenen og Kon-
glomeratet, trods at dette, som Byofilet viser ved x, er under-

1) 1. c. pag. 84.
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Fig. 2. Konglomeratet over Sandstenen med isskuret Overflade; Big-

ganjargga. Betragteren maa tænkes staaende ved Punkt c paa foran-

staaende Kartskisse og vendt mod O. De paa Tegningen omtrent vand-

rette Striber danner det mest fremherskende System efter Dr. Eeusch.

gravet saa, at det helder noget ud over Sandstenen. Vi

skal i det Følgende se lidt nærmere paa disse Grunde.

I det „nordlige Norges G-eologi" ^) anfører E-eusch en Del

lagttagelser over Skuringsmerker i Strøget omkring Varanger-

fjorden. Ved den ovenfor omhandlede Fjordarm sees paa

Sydsiden Skuringsmerker mod NO. saavel længst mod 0. ved

Kvalnes som længer inde henimod E-eppenelv; ved Bunden
af Fjorden ved Sirddegoppe er Retningen NO. til 0. At Isen

har bevæget sig i denne Retning og ikke modsat, sees tyde-

lig „af stød- og læsidernes optræden." Paa den lave Sjøholm,

som hgger midt i Mundingen af Fjordarmen ca. 5,5 km. fra

de paastaaede præglaciale Skuringsmerker, findes imidlertid

Striber med Retning NY.—SO. og omtrent lige over, ca. 3

km, østligere, paa Nordsiden af Varangerfjorden ved Næsseby
gaar Striberne 0.

—

Y. Her har man altsaa Skuringsstriber,

^) „Norges geologiske Undersøgelse" 1892 pag. 109.
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som ogsaa Eeusch. erkjender for glaciale, representerende

begge de to Systemer, der optræder paa den „præglaciale"

Skuringsflade, og det i en Afstand fra samme mindre end 10

km. Reusch angiver rigtignok, at Skuringen paa Sjøholmen

liar gaaet i Retningen 0. til S., men uden at anføre nogen

Grrund herfor saaledes som ved Kvalnes og Reppenelv; skulde

Bevægelsen virkelig være foregaaet til denne Side og ikke i

modsat Retning, saa vilde Istidens Bræmasser ikke kave

kunnet frembringe de omspurgte Skuringsmerker, da det

overliggende Konglomerat isaafald vilde have beskyttet

den underliggende Sandsten, idet denne vilde have lagt i Læ
for Konglomeratet. Som vi nedenfor skal se, maa imidlertid

Bevægelsen have foregaaet i modsat Retning mod NV.
Det er nu først at merke, at Sjøholmen er lav og frit

beliggende midt i Fjorden, saa at man màa antage, at Stri-

berne paa den i det store og hele angiver Ismassernes Be-

vægelsesretning uberørt af lokale Terrænforhold . At det vir-

kelig ogsaa forholde sig saa, kan man slutte deraf, at Stri-

berne længer mod 0. ved Vadsø viser samme Retning; lidt

V. for Byen angiver Reusch Striber gaaende 0. til S , medens

jeg straks N. samme saa Striber med Strøg N. 50°—55° V.

Landskabet omkring Vadsø er nemlig ganske aabent og det

stiger saa langsomt indover mod Nord, at man skal kunne

kjøre ind i Landet uden Vei; Striberne omkring Byen maa
derfor angive Isens normale Bevægelsesretning. Som sees, an-

giver Reusch ogsaa her Skuringsretningen mod S., medens jeg

uden at kjende til hans lagttagelse blev ledet til at antage, at

Isen har bevæget sig nordover. Nogen Stød- og Læsider blev

imidlertid ikke seet af nogen af os ; til at bestemme Bevægelses-

retningen maa man derfor anvende de fremmede Blokke, som
er strøet omkring, og saavidt jeg kan erindre, var det ogsaa

disse, som var bestemmende for mig ved Valget af Retningen
;

men jeg har desværre intet noteret derom.

Den store Halvø mellem Varangerfjorden og Tanafjorden

danner et i det store og hele lavt, svagt bølgende Fjeldland,

som skraaner ned mod SO.; de høieste Toppe åndes paa

Vestsiden, som Stangenesfjeld ca. 700 m. o. H. ved Tana-

fjorden og Madevarre ca. 450 m. o. H. omtrent 10 km. norden-

for Sjøholmen. Fjeldgrunden bestaar af forskjellige Slags

Sandstone og Lerskifere med enkelte underordnede Lag af
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Konglomerat og Dolomit.^) Søndenfor Varangerfjorden i Syd-

varanger optræder derimod Grrundfjeldets Bergarter, Gneis og

G-ranit.

Om fremmede Blokke og Stene paa Yarangerhalvøen

meddeler Reusch. følgende lagttagelser^). I RuUestensgruset

paa Veien nærmest i V. for Vadsø forekommer Stene af

Gneis, Granit og en dioritisk Bergart; ved Varden ONO. for

Byen 82 m. o. H. nær den øverste marine Grænse og ligesaa

i V. paa Fjeldfladen ovenfor Thomaselven 225 m. o. H. liøit

over denne Grænse sees Stene af Gneis og en dioritisk Berg-

art; EeuscL udtaler desuden, at saadanne Stene antagelig

forekommer overalt i Gruset omkring Vadsø. Ogsaa helt

ude ved Kiberg NO. for Vadsø iagtog Reusch enkelte Stene

af Grundfjeldsbergarter ovenfor den marine Grænse^); fra in-

dre Kiberg angives desuden Skuring mod NO. til N. Endelig

meddeler Keilhau, at han oppåa selve Toppen af Madevarre,

der som nævnt er det høieste Fjeld i vid Omkreds paa

Varangerhalvøen, har iagttaget „Blokke fra Urterritoriet

søndenfor Varangerfjorden" *).

Disse lagttagelser kan vanskelig forklares paa anden

Maade end ved at antage en Blokketransport fra Syd fra

Sydvarangers Grundfjeldsterritorium. Rigtignok mener Reusch ^),

at man ikke uden videre kan henføre disse Stene og Blokke

derfra, da det polygene Konglomerat, som optræder mellem

Sandstenslagene, netop indeholder Blokke af Gneis, Granit og

dioritiske Bergarter. Hertil kan imidlertid bemerkes, at det

nævnte Konglomerat alene er iagttaget omkring den indre

Del af Varangerfjorden nær Sandstensetagens Grænse mod
Grundfjeldet. Almindeligt Konglomerat er forresten kun iagt-

taget ved Makur og Berlevaag (her smaastenet) paa Nordsiden

af Halvøen; paa Madevarre og ligesaa paa Skibskjølen, der hg-

^) Paa Veien vestover fra Vadsø mellem denne By og Mortensnes

saa jeg Sandsten overleiet af en tykbænket eiendommelig Dolomit

opfyldt af runde og aflange Knoller, som i Gjennemsnit viste en

skalformet Sammensætning ; den maa antagelig ligne Dolomiten paa
Renø i Porsangerfjorden, som Reusch beskriver i „det nordlige Norges
G-eologi" pag. 56.

2) 1. c. pag. 84.

3) 1. c. pag. 89.

*) „TJndersøgelser om . . . Tegn til en Fremstigning af Landjorden . .
."

Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 1. 1838, pag. 247.



Om Dr. Eeuscli's præglaciale Skuringsmerker. 7

ger 25 til 30 km. nordenfor Vadsø, optræder kun forskjellige

Slags Sandstene^). Er imidlertid disse Blokke i det store og

Jiele komne fra Sydvaranger, saa maa Isen derfra have over-

svømmet Varangerhalvøen, og Skuringsstriberne ved Vadsø

og Sjøholmen angiver da, at Ismasserne her har bevæget sig fra

SO. mod NV., medens de længere ude ved indre Kiberg har

gaaet imod NO. til N. At Isen fra den nordligste Del af Fin-

land har strømmet mod N. udover Finmarken, er jo tidligere

kjendt, og man har antaget Isens Bevægelse over Varanger-

halvøen i det hele mod NO.^). Da Eensch imidlertid til Støtte

for sine „præglaciale" Striber antager Isbevægelsen paa Syd-

siden af Varangerhalvøen gaaende mod SO., har jeg troet

det fornødent paany at søge at fastsætte Retningen af Be-

vægelsen.

Efter det ovenstaaende gaar altsaa det mest udprægede

Sæt af Reusch's præglaciale Striber i den Retning, hvori man
maa antage, at Indlandsisens normale Bevægelse har fandet

Sted.

Det andet Sæt Striber, der gaar 0.

—

V., staar hellerikke,

som tidligere nævnt, isoleret. Betragtes nu Reusch's lagttagel-

ser fra det indre af Varangerfjorden, saa har man paa Syd-

siden af den Fjordarm, hvor de præglaciale Striber forekom-

mer, længst mod 0. ved Kvalnes og henimod Reppenelv

Striber mod NO., i Bunden af Fjorden ved Sirddegoppe

Striber mod NO. til 0. og endelig lige ud for dens Munding
over paa Nordsiden af Varangerfjorden ved Næsseby Striber

fra 0.

—

V. Graar man altsaa rundt Fjordarmen fra 0. til V.

og saa ud til Mundingen igjen, saa svinger Strøgretningen

for Striberne fra NO. gjennem ONO. til V.—0. Det er

da ikke mere end rimeligt, at man ved Bigganjargga, som
ligger me]lem Næsseby og Sirddegoppe, træfPer Levninger af

Striber gaaende 0.

—

V. Da de her betragtede Striber i det

store og hele følger Landets Konfiguration, saa er det meget

sandsynligt, at de tilhører et senere Stadium i Istiden end

det først behandlede Stribesystem, da Ismassernes Mægtighed

var aftaget saameget, at Bevægelsen paa hvert Sted i det

hele betingedes af de lokale Forhold. Under denne Bevæ-

^) „Det nordlige Norges G-eologi" pag. 40, 44 og 4.5.

2) J. Geikie. „The great Ice Age" Karterne over Europa under de for-

skjellige Istider.
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geise liar imidlertid den underliggende Sandsten tildels lagt i

Læ for det overliggende Konglomerat, se Fig. 1, hvor-

for dette Stribesystem, saaledes som Eeusch ogsaa fandt det,

maa være mindre fremtrædende end det først omtalte Sæt,

som gaar mod NV., og som er betinget af Ismasser, der har

presset lige mod G-rænsen mellem Sandstenen og Konglome-

ratet, Tegn til Variation i Isens Bevægelsesretning har for-

resten ogsaa jeg iagttaget, idet jeg paa Aasen mellem Va-

rangerfjordens Bund og Tanaelven ved Veien saa krydsende

Striber omkring Retningen 0.

—

V.

Den anden Grund, Eeusch anfører for sine Stribers

store Alder, støtter sig paa den stiltiende Forudsætning,

at Isen ikke kan frembringe Skuring ind under et frem-

springende Klippestykke, idet Isen der maa antages at

forblive liggende i Ro. Det maa imidlertid bemerkes, at det

er Stenene og Gruset i den underliggende Bundmoræne, der

frembringer Skuringen. Paa Grund af det uhyre Pres, Bund-

morænen er udsat for, er dens enkelte Dele pakkede tæt

sammen, saa at de er meget mindre forskyvelige mod
hverandre end Delene i Ismassen selv; den forreste Del af

Bundmorænen maa derfor i det store og hele som en Kile af

et fast Legeme presses ind under Konglomeratet langs

Sandstenen af de bagenfor liggende Dele af Bundmorænen,
som er i Berørelse med de fremadskridende Ismasser, naar

disse sætter lige mod Konglomeratet; Isen der fylder Rummet
under Konglomeratet, vil ikke kunne hindre denne Indtræn-

gen, da dens Dele som nævnt er lettere bevægelige mod hver-

andre end Bundmorænens Dele. Her under det overhængende

Konglomerat vil nu Bundmorænen være udsat for det samme
uhyre Tryk som udenfor; de enkelte Stene og Gruspartikler

kan derfor ikke tænkes liggende fuldstændig i Ro, naar de

først er komne ind; de vil udsættes for Knusning, hvorved

Delene vil glide mod hverandre og mod Underlaget, som saa-

ledes vil stribes og poleres lige til det inderste. Det er des-

uden rimeligt, at det fine Slam, som herved dannes, vil presses

ud lidt efter lidt, f. Eks. til Siden, idet nye Stene og Grusdele

drives ind udenfra, saa at Bundmorænen under det overhængende
Konglomerat kommer i en stadig om end svag Fornyelse;

herved forøges Skuringen paa Underlaget. Jeg ser derfor

ikke nogen Vanskelighed ved at antage glaciale Striber gaa-
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ende lige indtil Grænselinien mellem Sandstenen og det over-

skydende Konglomerat, naar Ismasserne, som ovenfor vist,

har sat lige mod dette. Meget mere antager jeg det ikke

for usandsynligt, at den indpressede Bundmoræne kan have

udvidet Aabningen mellem Sandstenen og Konglomeratet, da

dette ifølge Reusch er forholdsvis lidet modstandsdygtigt.

Ogsaa de geologiske Forhold synes mig taler lidet for

de omhandlede Stribers paastaaede høie Alder. Det antagne

Morænekonglomerat er nemlig indleiret i en graa Sandsten,

som har samme Udseende baade- over og under Konglomeratet.

Der, hvor dette kiler sig ud, viser desnden Reusch's Profil

og Kartskisse, se Fig. 1, at Lagene i den overliggende

Sandsten er konformt afleiede over den underliggende Sand-

stens Lag. Skulde nu disse Skuringsstriber være præglaciale,

saa maatte følgende Forhold have fundet Sted, saaledes som
ogsaa Reusch antager ^). Først afsattes den underliggende

Sandsten; efteråt denne var hærdnet, rykkede Isbræer frem,

som skurede Sandstenen og efterlod sig ved sin Afsmeltning

Konglomeratet; endelig afleiredes over det hele den øverste

Sandsten. Disse forskjellige Afsnit fordrer imidlertid lang

Tid. Det vilde derfor være et høist besynderligt Træf, om
Lagene i den underste Sandsten i den lange Tid, som saavel

Hærdningen af Sandstenen som Grlaciationen med Fremslæb-

ningen af en mindst 50 m. mægtig Bundmoræne^) og efter-

følgende Afsmeltning maa forudsættes at medtage, forbleve

urokkede, saa at den øverstliggende Sandsten kunde aileires

konformt med den, og at der desuden ved begge Sandstens-

afleiringer netop skulde indtræde saadanne Forhold, at begge

Sandstene skulde blive fuldkommen ens. Umuligt er det natur-

ligvis ikke; men lidet sandsynligt forekommer det mig at

være. Meget rimeligere synes det at antage Konglomeratet

samtidig med Sandstenen; man kan f. Eks. tænke sig de

normale Forholde, hvorunder Sandstenen afleiedes, en Tid

afbrudt ved en Begivenhed, som gav Anledning til voldsomme
Jord- og Stenskred, hvilke væltede udover Sand- og Leraflei-

ringerne svære Masser af kantstøtte Stene i vild Uorden blan-

dede med Ler, Sand og Grus ; herved kan man ogsaa forklare

sig, at enkelte Smaastene i Konglomeratet 0. for Næsseby viser

1) „Skuringsmærker og Morænegrus o. s. v." j)ag. 85.

2) 1. C. pag 78. , Æ^-ø^''!'- iVi\<

LU LIBR.AR y)^)
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Stribning ^). Man vil maaske indvende mod denne Forklaring,

at disse fremvæltende Masser maatte i merkbar G-rad forstyrre

Lagningen i de underliggende endnu bløde Sand- og Ler-

afleiringer; dette synes de ogsaa virkelig at bave gjort; den

røde Lerskifer og Sandsten under det antagne Morænekon-
glomerat paa Nordsiden af Varangerfjorden viser sig nemlig

smaafoldet, saa at Reuscb endog siger ^), at man, til Forkla-

ring beraf „ogsaa kan tænke paa, om de gamle isbræer, der

fremslæbte det overliggende morænekonglomerat, bavde op-

rodet sit underlag." Lagningen i den underliggende Skifer og

Sandsten maa altsaa paa dette Sted være ganske betydelig for-

styrret. Nogen merkbar Indvirkning paa Sandstenen ved Big-

ganjargga bebøver man derimod ikke at antage, da Konglo-

meratet der kiler sig ud; det kan derfor ikke forundre, at

Lagene i den underliggende Sandsten der er uforandrede.

Den foregaaende Diskussion synes mig maa lede til det

Resultat, at der ifølge de forbaanden værende Oplysninger

ikke foreligger nogensombelst Grrund til at antage de omband-

lede Skuringsstriber ved Bigganjargga for præglaciale, tvert-

imod taler alt for, at de er glaciale.

1) 1. c. pag. 81.

2) „Det nordlige Norges Geologi" pag. 32.



Professor Schiøtz's bemerkninger om de præ-

glaciale skuringsmerker i Finmarken.

Af

Dr. Hans Reusch.

I sin afhandling : „Om de af dr. Reusch i Østfinmarken

iagttagne præglaciale skuringsmerker" (indtaget i dette tids-

skrift B. XXXV s. 1), fremholder professor Schiøtz det som

sandsynligt, at ismasserne under den sidste istid har bevæget

sig over Varangerhalvøen fra Syd-Varanger af. Jeg vil hver-

ken udtale mig for eller imod dette; dertil erde foreliggende

iagttagelser for faa, Hvad jeg har seet af strøgene over den

marine grænse paa Varangerhalvøen er et fladt terræng med
et tyndt, men paafaldende jævnt udbredt grusdække med tem-

melig kantede sten af vedkommende egns bergart, nu og da

dog ogsaa med en fremmed sten, hvis oprindelige sted har

forekommet mig usikker. Det underliggende fjelds overflade

er opsmulret og skuringsmerker er ikke iagttagne.

Vi vender os nu til skuringsmerkerne fra sidste istid

nede ved havkysten i den indre del af Varangerfjorden. Kort
i syd for det omstridte sted (ved Sirddegoppe, Reppenelv og

Kvalues) har jeg iagttaget skuring mod nø. t. o. og nø. Paa
selve kysten, hvor stedet iindes (professor Schiøtz har over-

hovedet ikke været der) tror jeg, at der ogsaa findes nø.-

gaaende skuringsmerker, men tør ikke nu udtale mig derom
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med sikkerhed. Paa stedet noterede jeg „egnens herskende

skuringsretning er nordøstlig eller parallelt kysten".

Nordostligt paa Sjøholmen, der ligger i øst for stedet

nær derved, saa jeg skuring mod ø. t. s. og ved Nesseby kirke

skuring mod ø. At bevægelsen paa de to sidstnævnte steder

ikke har gaaetden omvendte vei, finder jeg sandsynligst; thi

da havde den gaaet omtrent tvert imod den ved stød- og

læsider konstaterede retning mod nø. t. ø. (ved Sirddegoppe).

Man kan saaledes efter min mening ikke fra omgivelserne

finde frem nogen støtte for skuring gaaende mod nv. og v.

Men selv om man tænJcer sig en skuring i denne retning,

lean dog iJcJce de omstridte skuringsmerher være fra den sidste istid.

Paa en del af sin udbredelse er det overliggende konglo-

merat ved grænsen mod underlaget blevet forholdsvis sterkt

veirtæret, saa der er fremkommet en huledannelse i miniatur.

Paa gulvet af disse smaahuler gaar skuringsstriberne indover

til den linje, hvor tag og gulv berører hinanden. Læseren

kan let forestille sig forholdet, naar han aabner denne bog
30"—40°. Linjerne paa den ene side svarer til skurings-

merkerne, naar man tænker sig dem fortsatte inderst ind,

saa der ingen marg er.! Da jeg var paa stedet, tænkte

jeg først, at det kanske kunde være værd at foretage en

sprængning, for at faa konglomeratets umiddelbare underlag

blottet, men jeg lod det være, da jeg fandt, at naturen selv

paa en fuldstændig overbevisende maade havde lagt forhol-

dene klart tilskue.



Bidrag til Jotunfjeldenes glacialgeologi.

Af

Peter Annæus Øfyen.

Jotunfj eldene ndgjer jo som bekjendt Norges høieste,

centrale del. Helland finder, „at den høide, som Jotunfjeldene

når, er i overenstemmelse med alle regler, idet både be-

liggenhed, bergartens modstandsevne, fj eldenes alder ligesom

maske også deres dannelsesmåde alle tilsammen virker til

en betydelig høide"^). Grundlaget vil altsaa være en „fjeld-

kuppe, skrånende udover mod alle kanter"^), et grundlag der

vil repræsentere et forholdsvis oprindelig orografisk hele. Ind-

skrænker man sig til at betragte Jotunheimen for sig, saa

kan man, da vedkommende heldningsvinkler i dette tilfælde

er meget smaa, nok sige, at „Jotunfjeldene maa nærmest be-

fragtes som et af dybe, trange dale gjennemskaaret høide-

plateau, hvorfra der hæver sig snart mere spidse snart mere
kuppelformede tinder"^); men saa snart, som der bliver spørgs-

maal om at betragte dette fjeldparti i sammenhæng med det hele

lands almindelige orografi, maa man stille sig overfladens al-

mindelige afheldning klart for øie. Allerede i forrige aar-

hundrede kan der skimtes tilløb til en saadan opfatning af

Norges overflade, tiltrods for de dengang raadende, indgroede

1) Den norske turistforenings aarbog 1880, Pag. 48.

2) Den norske turistforenings aarbog 1893, Pag. 66.

^) Øyen: Isbræstudier i Jotunheimen, Pag. 53.
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forestillinger om lier og der gjennemsættende bjergkjeder.

Endskjønt forestillingen og ligesaa den form, livorunder den

fremkommer, naturligvis er meget uiidviklet, skal jeg dog hid-

sætte følgende: „det liøieste Land er midt i Norge, men paa

begge Ender hælder det ned ad. Det bredeste og meste Land
er ligeledes saa godt som midt i Riget, dog lidt sydligere"^).

Det var Keilliau, Munch, og Helland forbeholdt videnskabelig

at udvikle disse grundtræk i Norges orografiske forhold. Jeg

vil ikke ved denne anledning gaa nærmere ind paa dette

interessante [spørgsmaal, da det i sin bredde ligger udenfor

foreliggende arbeide; men jeg har dog i forbigaaende villet

henvise dertil, da opfatningen af landets almindelige orografi

ogsaa spiller en indirekte rolle ved behandlingen af Jotun-

fj eldenes glaciale forhold, og der er saa meget mere grund

til at have opmærksomheden henvendt paa dette spørgsmaal,

som der netop i den senere tid er gjort et forsøg paa at ind-

føre plateautrin i opfatningen af Norges overflade^). Det vilde

være et helt orografisk arbeide for sig at undersøge, hvorvidt

en saadan opfatning er overenstemmende med de virkelige

forhold eller ei. Helland har for en stor del af det sydlige

Norges vestlige del paavist et skraaplan^) — altsaa findes ikke

de nævnte plateautrin inden denne egn. For landets sydøst-

lige del synes forholdene langt mere simple og det almindelige

afheld langt mere iønefaldende
; men en videnskabelig under-

søgelse af forholdet mangler endnu. Det er imidlertid ind-

lysende, at man for dette øiemed ikke kan benytte et ske-

matisk oversigtskart, og man maa ligeledes vogte sig omhygge-

lig for at trække ind i dette spørgsmaals besvarelse de fæ-

mener, der paa en karakteristisk maade fremtræder som trin

i erosionsløbede*), ligesom ogsaa de fænomener, der knytter

sig til en tidligere, forholdsvis høi marin grænse^).

1) E. J. Jessen: KoDgeriget Norge 1763, Pag. 594. 595.

2) Hansen: Om beliggenliefcen av bræskillet, Pag. 62. 63.

The Journal of Geologi Vol. II, Pag. 125.

^) Den norske turistforenings aarbog 1880, Pag. 86.

^) Øyen : Pytbræen (Et bidrag til Folgefonnens geologi), Pag. 4.

^) Jeg vil ikke ved denne anledning gaa nærmere ind paa en diskusison

af den rolle, som den tidligere marine grænse spiller med hensyn

paa landets orografiske forhold, da jeg haaber ved en senere anled-

ning at kunne behandle dette fænomen noget udførligere i sammen-
hæng med mærkerne efter landets stigning.
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Spørgsmaalet om skraaplan eller plateauer som be-

stemmende træk i landets orografi har imidlertid baade i og

for sig rent geografisk seet som ogsaa i geologisk henseende

en saavidt stor interesse, at der forhaabentlig ikke vil hen-

gaa lang tid, førend det foreligger besväret.

I den saaledes forholdsvis oprindelige överilade er da

senere ved erosionens arbeide udmeislet fjorde, dale, indsøer,

indtil man i landets høieste egne i den karakteristiske botn-

dannelse har for sig en miniature fortsættelsen og et billede

af den tidligere erosion.

Penck antog ved et meget beskedent overslag, at høiden

af glacialperiodens isdække havde naaet til 3250 m. o. h.^) og

altsaa havt en mægtighed af ca, 700 meter over det centrale

Skandinaviens nuværende høieste toppe, en antagelse som
sammenlignet med de interessante resultater, Nansen har bragt

fra Grønland^), slet ikke synes urimelig.

Imidlertid har Hansen gjort gjældende, at „de høieste

fjeldtopper har ikke været skuret av nogen storbræ"^), og

„at storbræen faktisk ikke har nået høiere end 1600—2000

m. langs Norges høideakse"^). Man kunde være noget i tvivl,

om Hansen her tænker paa den proteroglaciale eller epiglaciale

storbræ; men der siges jo paa et andet sted ganske tydelig:

„bottenvirksomheten og de lokale bræer har under istiden

kun arbeidet på nunatakkerne og av dem frembrag"t alpe-

formerne, piggerne, tinderne, hornene, hestene^), og videre:

„på et almindeligt panorama over Jotunheimen er overgangen

fra fjeldvidden foran til Jotunfjeldenes nunatakker iønefaldene,

likedan står Rondane, Sølen"^), og det hjælper lidet, at ud-

talelsen paa et andet sted ikke er fuldt saa tilspidset: „både

Rondene og Sølen ragede op over indlandsisen som nuna-

takker, i hvertfald på den tid da seterne dannedes"'); ja den

samme anskuelse synes fremdeles at gjøre sig gjældende^).

1) Penck: Vergletscherung der deutschen Alpen, Pag. 194.

2) Wiss. Ergebnisse v. Nansens Durchquerung y. Grönland,

^) Hansen: Om beliggenheten af bræskillet, Pag. 70.

4) 1. c, Pag. 100. 101.

5) Arch, for Math, og Naturv. B. 15, Pag. 35.

6) 1. c, Pag. 36.

7) 1. c, Pag. 10.

8) The Journal of Geology Vol. n, Pag. 128.
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Saavidt jeg kan se, er imidlertid de beviser, om de idet-

hele kan betegnes som saadanne, Hansen fører i marken for sine

paastandes rigtighed, ækvale nul. Det er botndannelsen^) og de

svære urer^), som har imponeret ham; for at forklare disse er

det fandet nødvendig at opstille nunatakkerne, derfor er det

ogsaa, at „de høie nunatakker i Jotunheimen udviklede ved

botner og lokalbræer alpeformerne"^). For enhver uhildet

forsker vil det være indlysende, at botndannelsen og urerne

ikke staar i noget saadant afhængighedsforhold til nuna-

takkerne, at de overalt skulde antyde saadanne, derimod kan
man nok sige, at disse som regel vil give anledning til de

førstnævnte.

Med hensyn til den typiske botndannelse udtrykker vist-

nok Schiøtz forholdet paa en korrekt maade, naar han siger:

„Bottendannelsen i et engang isklædt land antager jeg altsaa

kan ikke begynde, førend Afsmeltningen er skredet saa langt

frem, at Fjeldtoppene rager op af Snehavet; Botnerne hører

derfor til de afsluttende Fænomener for Istidens Virkninger

paa et Land"*). Imidlertid gives der en klasse botner, der

har stor betydning ved studiet af overfladens configuration,

og som er af stor betydning ved studiet af den genetiske

forbindelse mellem botn, sækkedal og dal. For denne klasse

af botner har jeg ved en tidligere anledning^) antydet, at man
ialfald tildels kan tænke sig deres dannelse foregaa under

andre forhold, et fænomen som jeg imidlertid ved denne

leilighed ikke skal gaa nærmere ind paa.

At det ikke er nødvendig at ty til nunatakkerne tor at

forklare de paa mange steder svære urer, behøves der intet

langt ophold i vedkommende egne for at overbevise sig om.

Jeg har ved længere ophold og talrige streiftog paa forskjel-

lige steder i Norges nuværende bræegne, saavel under som

over den af Hansen anførte nunatakgrænse^), havt rig anled-

ning til at studere saavel de geologiske som de meteorologiske

fænomener, der knytter sig til dette strøg. Som jeg for Jo-

1) Arch, for Math, og Naturv. B. 15, Pag. 35.

2) 1. c, Pag. 37.

3) 1. c, Pag. 38.

4) Chr. Vid-Selsk. Forh. 1894. nr. 4, Pag. 7.

^) Øyen: Pytbræen (Et bidrag til Folgefonnens geologi), Pag. 4.

^) Hansen: Om beliggenheten av bræskillet, Pag. 101.
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tunfj eldenes vedkommende harpaavist, er i sommermaanederne
temperaturvariationen omkring nul usædvanlig hyppig i de

høiere liggende fjeldegne^); dette forhold betinger ganske
naturlig en betydelig frostsprængning, og den i forbindelse

dermed staaende forvitring er saa sterk, at det selv i ganske
kort afstand fra bræerne er vanskelig at paavise skurings-

striber, hvor disse ikke paa særegen maade har været beskyttet

mod atmosfæriliernes indvirkning. Naar man saa erindrer, at

skuringsstriber forekommer meget almindelig under bræerne i

denne egn, og at bræernes aftagen har været forholdsvis rask^),

saa vil denudationens indflydelse være iønefaldende. De tord-

1) Arcli. for Math, og Naturv. B. 16, Pag. 246. 190.

^) Cfr. Øyen: Isbræstudier i Jotunheimen. Jeg skal ved denne an-

ledning gjøre opmærksom paa at der i Keilhack's 'referat af nogle

af mine tidligere afhandlinger har indsneget sig en feil, idet der

med hensyn paa den nuværende og den tidligere udstrækning af

Jotunheimens bræer udtales: „dabei kommt der Verfasser zu dem
Schlüsse, dass in nahe zurückliegender Zeit die Ausdehnung der-

selben geringer war als heute, dass aber die heutige Anschwellung
nur eine kurze, wahrscheinlich bald überwundene Etappe in der

almählichen Abnahme darstellt" (Dr. Petermann: Geographische

Mittheilungen 1894, Litteraturbericht, Pag. 159). Hvad jeg nemlig

har paavist for Jotunheimens vedkommde, er en forholdsvis rask

aftagen af bræerne i den sidste tid, der efter lokalkjendtes udsagn
omfatter idetmindste de tre sidste decennier. At bræerne i en

længere tilbage liggende tid har havt en mindre udstrækning end
nu saaledes, at der kunde være anledning til at tale om „die heutige

Anschwellung", har jeg ikke kunnet finde noget direkte bevis for,

og jeg har ved den tidligere antydede leilighed (Øyen: Isbræstudier

i Jotunheimen, Pag. 60) kun udtalt : „De bræer, der eroderede disse

dale, var altsaa direkte den store istids descendenter. Om det er

disse, man nu træffer derinde mellem Jotunfjeldenes tinder, fore-

ligger der for øieblikket intet direkte middel til at afgjøre. Var
imidlertid de oprindelige bræer smeltede væk, saa maatte de nu-

værende have indtaget de forriges plads''. Endskjønt de direkte

beviser endnu mangler, saa finder jeg det noksaa sandsynlig, at

ogsaa Jotunheimen har været berørt af den almindelige periodicitet,

der først som en minimaludstrækning af bræerne og senere som
en progression med paafølgende sekundær regression synes at have

gjort sig gjældende i de sidste to-tre aarhundreder, ialfald delvis,

saavel i den østlige (Heim : Handbuch der Grletscherkunde, Pag.

512—521) som den vestlige (Reid: Studies of Muir Glacier, Alaska,

Pag. 34—41) hemisfære.

Nyt Mag. f. Naturv. XXXV, I. 2
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nende skred lader en ikke blot se, men ogsaa høre, at de

destruktive kræfter er i nophørlig virksomlied, og at visselig

ikke aartusinder vilde behøves for at frembringe urer a^
meget betydelige dimensioner.

Stølsnaastinden betegnes af Reusch som en nunatak^); der
fremføres imidlertid intet bevis derfor. Det er vel kanske
ogsaa i følelsen af, at de fra nunatakkerne afledede fænomener
ikke afgiver nogen sikker basis, at Hansen vil „undersøke,

hvor høit fremmede blokke går opover"^). Om dette er han
vistnok ikke alene. Men om det end med større og mindre
held har været forsøgt paa den maade at danne sig et begreb
om den tidligere mægtighed af isdækket paa forskjellige steder,

saa influerer ikke dette paa nogensomhelst maade spørgsmaalets

stilling med hensyn til Jotunfj eldene. Det resultat, hvortil

Keilhau kom : „ganske fremmede Blokke syntes ikke at fore-

komme i disse Trakter"^), er hvad forskningen endnu den dag-

i dag, efter flere geologers besøg, kan byde, og det uagtet

Jotunheimen, som jeg ogsaa ved en tidligere anledning^) har

gjort opmærksom paa, er forholdsvis rig paa erratiske blokke^).

1) Nyt Mag. for Natiirv. B. 28, Pag. 167. Den norske turistforenings

aarbog 1889, Pag. 10.

2) Hansen: Om beliggenheten av bræskillet, Pag. 100.

"^) „Beretning om en Reise i Lomsfjeldene o. s. v. i Sommerferierne 1844^

— B. M. K." (manuskript).

*) Øyen : Isbræstudier i Jotunlieimen, Pag. 56.

^) Det er ikke min hensigt ved denne anledning at gaa nærmere ind

paa Jotunfjeldenes stratigrafiske og petrografiske forhold, men kun
gjøre opmærksom paa enkelte eiendommeligheder, der spiller en stor

rolle ved bedømmelsen af det erratiske fænomen. Norske geo-

loger synes gjennemgaaende at opfatte Jotunfj eldenes massive berg-

arter som indtrængte eruptiver (ofr. Norges geol. undersøgelse, aar-

bog 1892. 93, Pag. 17), og Tørnebohm's opfatning af samme som
grundfjeld (cfr. Geol. Førn. Førh. Stockholm B. 13) synes ikke at

have vundet nogen videre tilslutning. Allerede Keilhau har imidler-

tid noteret gangförmige masser af Jotunfj eldenes massive bergart i

de krystallinske skifere ved Gjendes østlige ende, en iagttagelse som
af ham ganske naturlig blev udnyttet i transmutationstheoriens

aand (cfr. „Beretning om en Reise i Lomsfjeldene o. s v. i Sommer-
ferierne 1844. — B. M. K". Manuskript). Endskjønt den nuværende
forsknings resultater saaledes berettiger til at opfatte Jotunljeldene

som et eruptivmassiv, maa man dog ingenlunde forestille sig, at

man har at gjøre med et i petrografisk henseende nogenlunde ens-

artet felt. Rigtignok har man i almindelighed for sig en middels-
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Som det tydelig vil fremgaa af den sidst vedføiede an-

mærkning, maa man være meget forsigtig med at henføre de

erratiske blokke, man støder paa inden dette i detaljerne

endnu lidet undersøgte omraade, til udenfor liggende steder.

Jeg liar havt anledning til at undersøge en liel del erratiske

blokke paa forskjellige steder i Jotunheimen, men har ikke

fundet en eneste, der nødvendigvis maatte skrive sig fra et

kornet, graalig gabbro af nogenlunde massivt udseende ; men der

forekommer ogsaa mangfoldige nndtagelser fra denne regel. Den
bliver paa flere steder meget finkornet, ja saa finkornet at den

makroskopisk er vanskelig at adskille fra andre finkornede born-

blendebergarter og metamorfoserede skifere (Skogadalen, Mjølke-

dalen) og antager paa sine steder et rent dioritisk udseende (Mjøl-

kedalen). Paa sine steder bliver den mere eller mindre stribet og
frembyder da især nær grænsen stor ligbed med de tilstedende lag

af den yngre gneisformation (Heimre Illaabræ), som den tydeligvis

synes at ligge over (Mytingsgrove, Heimre Illaabræ). Nær grænsen
finder man ogsaa paa sine steder andre eiendommeligheder, saaledes

ved Storjuvbræen, bvor man har for sig et i geologisk bensende

meget indviklet parti, som jeg desværre ikke kunde ofre tilstrækkelig

opmærksomhed ; man bar her indviklede, gangförmig udseende for-

greninger og slyngeformige kombinationer af en mørk, finkornet

bergart og en lys, øiegneislignende bergart ; om denne bliver at

sammenligne med en „øiegneisagtig bergart, antagelig en presset

udiøber fra de store eruptivmasser" (Norges geol. undersøgelse,

aarbog 1892. 93, Pag. 20), som Reiisch omtaler, eller om man har

at gjøre med en facie af den yngre gneisformation, maa fremtidige

undersøgelser afgjøre. Sjøgren undersøgte og beskrev forskjellige

gabbrovarieteter fra Jotunheimen (cfr. Geol. Førn. Førh. Stockholm

B. 6, Pag. 314—515, 870—375, 614). Endvidere maa man ogsaa

mærke sig de paa mangfoldige steder inden dette gabbroomraade
optrædende, snart lysere snart mørkere, rustbriine kupper af olivinsten

(Langevand, Heilstugubræen , Vetlejuvbræen, Illaaen, Gravdalen,

Utladalen). Endelig maa man mærke sig de paa grund af den

uregelmæssige grænse her og der indskydende tunger af den yngre

gneisformation, der over den graaagtige fyllit optræder med en hel

delforskj eilig udseende bergarter: feldspatførende kvartsit, kvartskifer,

gliramerskifer, hornblende skifer (Rusvand, Mytingsgrove, Hèimre Illaa-

bræ). Ved Styggebræen har man et større parti, der muligens vil være

at opfatte som et uhyre grundfjeldsbrudstykke, hvis det ikke skulde

være en ekstrem tunge af den yngre gneisformation, som her kiler

sig ind. Partiet fremtræder nemlig som steile til vertikale lag af

forskjellige gneislignende bergarter, tildels gjennemsat af lyse aarer

(kvarts, feldspat); etsteds saaes en ca. 3 m. lang, 70 cm. bred, linse-

formet indleiring af ren, hvid kvarts.

2-
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andet omraade. Jeg har ligeledes havt anledning til at be-

stige flere af de høieste toppe, men har ikke kunnet opdage

noget, der kunde tjene til bevis for, at de som nunatakker

havde raget op over istidens dække^). Nu skal jeg indrømme

at der en stor forskjel mellem Lyngen-, Lofoten- og Sønd-

mør-alperne paa den ene side, sammenstillet med Jotunheimens

alper paa den anden; men at man ikke maa være for rask

i sine slutninger selv med hensyn til de første, tror jeg frem-

gaar af den omstændighed, at jeg har fundet fremmede blokke

selv paa toppen af den lige ud mod havet liggende, 665 meter

høie Trælnæshat paa Helgelands kyst^).

Af hvad jeg nu har udviklet, fremgaar paa det tydeligste,

at der endnu ikke er bragt tilveie et eneste bevis mod den

antagelse, at istidens store brædække skjulte selv Jotunfj el-

denes høieste tinder.

Jeg skal nu gaa over til at undersøge de fænomener, der

stiller sig i en saadan antagelses favør, idet jeg vil henlede

opmærksomheden paa de glaciale fænomener i de nærmest

tilstødende trakter, saaledes som disse fænomener viser sig

dels i form af mærker efter isskuring dels i form af fiyt-

blokke.

Roches moutonnées er det glacialfænomen, som man først

og fremst maa holde sig til, naar det gjælder at bestemme

^) Hvis man virkelig havdeTmed nunatakker at gjøre, skulde det ikke

være absolut umulig at finde preglaciale levninger under en eller

anden form, endskjønt det skal medgives, at sandsynligheden der-

for ikke er saa særdeles stor. Jeg skal dog i denne forbindelse

ikke undlade at gjøre opmærksom paa, at flere fanerogamer er

fundet tildels temmelig høit over snegrænsen saavel paa Stølsnaasi

som paa Dyrhaugtind (Kyt Mag. for Naturv. B. 16, Pag. 124). Ranun-
culus glacialis er fundet liøit over den evige snes grænse ved Gald-

høtind (Blytt: Norges Flora B. 3, Pag. 928). Emanuel Mobn fandt ved

Galdhøtinden Ranunculus glacialis i en høide af 7300 f. o. h. (Den
norske turistforenings aarbog 1874, Pag. 37). Ja endog paa Memuru-
tind er der fundet „a beautiful specimen of ranunculus glacialis in

a sheltered crevice, at the very top, boldly defying the storms, frosts

and rains" (Den norske turistforenings aarbog 1875, Pag. 109). Og
naar man paa de høieste fjelde efterhaanden byder fanerogamerue
farvel, befinder man sig endnu længe i en rig lichenvegetatiori —
ja den smukke Lecidea geographica finder man selv paa de høieste

toppe.

2) Øyen: Bidrag til det nordlige Norges geologi, Pag. 10.
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isskuringens retning, et forhold som Heim med megen be-

stemtlied liar fremhævet^). Kjerulf fandt imidlertid ^,ingen

grund til at notere"^) stød- og læsider, og derved har

en stor del af hans iagttagelser over skuringsfænomenet

mistet sin interesse for den glacialgeologiske forskning;

thi at henstille til læseren selv at „dømme hvorfra og hvor-

hen"^) er jo i et saadant tilfælde i og for sig meningsløst

— det er i naturen, ikke paa kartet, man maa undersøge

isens bevægelses retning. Man gjenfinder imidlertid den

samme fremgangsmaade i et af Den geologiske undersøgelse

endog ganske nylig udgivet skrift „Gausdal" ;
det er ganske

betegnende, at „de steder, hvor mærkerne viser sig paa

horisontale fläder"*), er antaget for de bedste observations-

punkter. Iagttagelser af denne beskaffenhed har, ialfald inden

den heromhandlede egn, for den glacialgeologiske forskning

en betydning, der nærmest kan sættes ækvale nul.

Enhver der har befattet sig med studiet af skurings-

fænomet, vil vistnok have gjort samme erfaring som Helland,

at der gives „Egne, hvor man kan være i Tvivl om, hvorfra

Bevægelsen kom"^); i saadanne tilfælde er naturligvis det

eneste rigtige kun at notere stribens retning — der er nok
ikke tvivl om, at angivelsen af tvilsomme retninger som sikre

har foraarsaget ikke saa liden ulempe i den glacialgeologiske

literatur.

Undersøgelsen af skuringsfænomenet støder imidlertid i

denne egn paa mange vanskeligheder. Naar man kommer saa-

pas i høiden, at man kan være nogenlunde sikker paa at have

mærkerne efter det tidligere udbredte isdække for sig, saa

er man i almindelighed kommet op i frostsprængningens

region, og den sprængning, som foregaar her, kan være saa

sterk^), at ikke blot striberne, men ogsaa de moutonnerede

^) Heim: Handbuch der Gletscherkunde, Pag. 355.

2) Kjerulf: Udsigt over det sydlige Norges geologi, Pag. 38.

^j Kjerulf: Udsigt over det sydlige Norges geologi, atlas, Pl. VI.

4) Bjørlykke: Gausdal, Pag. 32.

^) Helland : Forsøg paa en geologisk Diskussion, Pag. 262.

^) Brøgger: Lagfølgen på Hardangervidda, Pag. 3. Norges geol. un-

dersøgelse, aarbog 1892. 93, Pag. 23.
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former forsvinder^). Kommer man ned paa fjeldvidderne, saa

har man mange hensyn at tage for at sikre sig mod ind-

snigelsen af mulige lokale forhold. Kommer man endelig ned

i dalene, har man som regel mærkerne efter de lokale bræer

for sig, og man bliver da henvist til at studere fordelingen af

disse. I de her paapegede vanskeligheder ligesom ogsaa i

mangelen paa indgaaende detailundersøgelser i disse egne har

man vel at søge aarsagen til, at saa faa angivelser foreligger

med hensyn til isdækkets bevægelse antydet ved skuring.

Fra denne egns sydlige del angiver Hørbye''^) skuringsfæno-

menet vest-øst (i beg3rridelsen ganske lidet, senere noget mere

afbøiet mod syd) paa fjeldfladen nordøst for Suletind. I eg-

nens sydøstlige del angiver Reusch isskuringen som gaaende

mod sydøst ved Beito- og Okshøfd-sæter^), som gaaende mod
østsydøst ved Lid- og Juvik- sæter (Mellene)*) og ved Skard-

sæter (Nordre-Aurdal)^). Saavel af Hørbye's som Reusch's

iagttagelser fremgaar, at skuringsfænomenet har været udsat

for en afbøining overensstemmende med Valdersdalførets ret-

ning, og man har muligens her for sig mærkerne efter et fæno-

men fuldstændig svarende til det af Drygalski beskrevne fra

Grønlands indlandsis^). I egnens østlige del har jeg iagttaget

mærkerne efter en østgaaende bevægelse i Vaage. Ved fra

Øy at stige op over dalsiden fandt jeg dennes relief at an-

tyde en østgaaende bevægelse af isen. Bergarten, som her

nærmest er en presset, feldspatførende kvartsit eller gneis-

agtig, er imidlertid saa opfyldt af lithoklaser, at skurings-

fænomenets detaljer deri vanskelig formes ogopbevares; høit

1) Som eksempel paa saadanne høitliggende steder, hvor flytblokke er

fun det, men uden at 6 et faste fjeld viste skuringsfænomer, kon for-

vitrede, ru former, skal jeg blot nævne Suletind (Hørbye: Obser-

vations sur les phénomènes d'érosion en Norvège, Pag. 10), Sylen

(Kristiania Vid. Selsk. Forh. 1890, nr. 7, Pag. 34) og Åreskutan (Nor-

ges geol. undersøgelse, aarbog 1891, Pag. 31).

2) Hørbye: Observations sur les phénomènes d'érosion en Norvège,

Pag. 10.

3) Norges geol. undersøgelse, aarbog. 1892. 93, Pag. 25.

4) 1. c, Pag. 31.

5) 1. c, Pag. 40.

«) Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin B. 27, Pag.

1—62.
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oppe fandt jeg paa et sted, der delvis var dækket af grus

og 1er, en utvetydig moutonneret klippeflade med tydelig

«libning, men ogsaa her manglede finere stribning. Oppe paa

Tolas og Skagnebs plateau fandtes imidlertid fjeldoverfladen

smukt glatet og tydelig moutonneret, dertil strøet med frem-

mede blokke i saadan situation, at østgaaende bevægelse er

utvilsom; der bemærkedes øiegneisagtige og gabbrolignende

blokke, som ogsaa tildels var slebne^). Roclies moutonnées

kunde forfølges næsten til toppen af Skagsneb; men selve

toppen var meget sønderiiænget, sikkerlig ved recent denu-

dation. Man har altsaa ogsaa her en bevægelse svarende

til hoveddalførets retning. Jeg skal allerede paa dette sted

tilføie nogle af Reusch angivne findesteder for blokke af Jo-

tunfjeldenes eruptiver nemlig Okshøfd sæter)^, Rogne kirke-),

Jamne sæter*), Lerensjø (Skrutvold)^) og Mellene^).

De faa retningsbestemmelser, som foreligger fra de om-

liggende trakter, er altsaa i det store og hele overenstem-

mende med landets almindelige afheldning') i sydøstlig ret-

ning). Paa dette sted kunde det ogsaa være værdt, at minde

om det resultat, hvortil Keilhau kom, at „i vort Norden kan

^) Jeg vil lier gjøre opmærksom paa, at man maa være meget forsigtig

ved bedømmelsen af skuringsretninger, som man finder selv paa

tilsyneladende fritliggende høifjeldsplatauer, idet lokale bræer kan

bave eksisteret endog i en temmelig sen periode paa steder, bvor

de nu er fuldstændig væk, et forbold som forresten allerede Schiøtz

bar gjort opmærksom paa (cfr. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne
B. 32, Pag. 264. 265.), ligesom det ogsaa er betonet af Hansen (cfr.

Archiv for Mathematik og Naturvidenskab B. 14, Pag 269). Jeg
har saaledes paa Grønfjeld (grænsen mellem Nordre og Søndre
Fron) fundet en hel del af øiegneisagtig bergart bestaaende flyt-

blokke, en bergart som jeg senere har fundet i fast fjeld i Graa-
høgdas sydlige skraaning nord for Avstjern; her er det slet ikke
usandsynlig, at man har mærkerne efter en lokal bræ for sig.

2) Norges geol. undersøgelse, aarbog 1892. 93, Pag. 26.

3) 1. c, Pag. 31.

-*) 1. c, Pag. 56.

5) 1. c, Pag. 56.

«) 1. c, Pag. 57.

"^) Den almindelige aflieldning er p aavist af Helland for strøget mellem
620 og 610 10' n. b. indtil 260 40' ø. f. F. (cfr. Den norske turistfor-

enings aarbog 1880, Pag. 17 flg.).
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man see, at her vel ikke noget enkelt „Dispersions-Centrum**

•eksisterer, men at dog Ridserne i det Hele taget løber til

alle Sider ud over disse Landes store Skraaninger. At for

Sverrigs og Norges Vedkommende Stribe-Retningeme staae

i et bestemt Oausal-Forhold netop til det Relief, disse Lande
nu liave, er øiensynligt; vi maae slutte, at bemeldte Retninger

ere bestemte just ved Beskaffenheden af dette Relief „^)

Centrale isstrømme synes imidlertid allerede paa et forholds-

vis tidligt stadium at have gjort sig gjældende i de perifere dele.

Kommer man ind i Jotunfj eldenes centrale del, saa er det iøine-

faldende, hvorledes de dalstrøg, der angiver isstrømmenes ret-

ning, overalt divergerer fra det centrale høideparti og det

endog paa en saadann maade, at disse isstrømme afspeiler sig

i den nuværende configuration^)
;
jeg skal senere komme tu-

bage til de mere detaljerede forhold.

Jeg gaar nu over til at se lidt paa den høide, hvortil

man i denne egn har paavist flytblokke, og begynder da i

syd med en forekomst, der allerede tidligere har fremkaldt

diskussion, nemlig den af Keilhau angivne blok paa Suletind

(1770 m. o. h.)^). Kjerulf synes rigtignok at ville bestride

denne forekomst, men bliver dog ogsaa staaende ved et „mu-
ligens" med hensyn til fremmede blokke paa dette sted*).

Cfr. forresten med hensyn til denne forekomst Hellands dis-

kussion af samme ^). Da man i dette tilfælde har med en saa-

skarp iagttager som Keilhau at gjøre, foreligger der ingen

grund til at betvivle rigtigheden af den nævnte iagttagelse;

jeg skal i denne forbindelse gjøre opmærksom paa, „at Hår-

teigens top er fuld af løse blokke af forskjellige slags berg-

arter (endog glinsende skifere lig dem i foden !) ;
blokkene

er skarpkantede, regelløst blandede om hverandre" ^). Paa
Mellene fandt Reusch „enkelte fremmede og samtidig gjerne

1) Nyt Mag. for Naturv. B. 4, Pag. 314.

2j Øyen: Isbræstudier i Jotunheimen, Pag. 59. 60. Naturen 1893,

Pag. 96.

^) Hørbye: Observations sur les phénomènes d'érosion en Norvège,
Pag. 10.

^) Kjerulf: Udsigt over det sydlige Norges geologi, Pag. 32.

^) Helland: Forsøg paa en geologisk Diskussion, Pag. 266. 267.

^) Brøgger: Lagfølgen på Hardangervidda, Pag. 12.
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tilrundede stene , saaledes stene af en gabbroagfcig berg-

art paa selve topfiaden", og fortæller videre, at „den opra-

gende faste klippe viser tildels former øiensynlig tilrundede

af isbræ''^). Kjerulf angiver flytblokke paa Skagets top^). Til

disse kan føies om end fra fjernere steder fremmede blokke

paa toppen af Sølen (Schiøtz^ ), Tørnebohm^), Tronfjeld (Hel-

land^), og Sylen (Reuscli^). Nu maa man, imidlertid lægge

nøie mærke til, at man her, overalt har at gjøre med mini-

mumsliøider. Dette forbold maa man heller ikke glemme ved

de af Naumann (Kvamshesten ') cg Reusch (Tysnæsø^), Hor-

nelen^), og Helland (Pollefjeld^°) fundne høider langt ude i

periferien mod vest.

Det vil heraf sees, at selv om man stiger op paa en af

Jotunfj eldenes høieste tinder, saa rykker de erratiske blokke,

som mærker efter isens høide, én temmelig nær. En ret linje

fra Suletindens top i syd og fra Skagets top i sydøst til Gald-

høpiggen vil have en stigning af henholdsvis 13.6 og 14.4

meter pr. kilometer.

Tager man saa med i betragtning flere af de høieste

toppes udseende, der paa sine steder er antydet allerede i

navnet ^^), saa antager jeg, man meget snart vil kunne begynde

at danne sig nogenlunde rigtige forestillinger med hensyn til

1) Norges geol. undersøgelse, aarbog 1892. 93, Pag. 30. .

2) Kjerulf: Udsigt over det sydlige Norges geologi, Pag 26.

3) Nyt Mag. for Naturv. B. 20, Pag. 55.

*) Geol. Forn. Förh. Stockholm B. I., Pag. 107.

5) Geol. Forn. Förh. Stockholm B. II, Pag. 173. 174.

Ö) Den norske turistforenings aarbog 1889, Pag. 7. Kristiania Vid. Selsk.

Forh. 1890, nr. 7, Pag. 34.

') Naumann: Beyträge zur Kenntnisz Norwegen's B. II, Pag. 151.

8j Nyt Mag. f. Naturv. B. 28, Pag. 167.

9) 1. c. B. 28, Pag. 168.

10; Geol. Förn. Förh. Stockholm B. II, Pag 170. 171.

11) Jeg skal her minde om enudtalelse af den bekjendte jotunolog Ema-
nuel Mohn: „— Galdhøpiggene, et navn, som forøvrigt lidet passer,

da de ikke engang nærme sig pigformen. Snarest se de ud som
3 runde skumbølger, som væltes opad af stormen, indtil den vest-

ligste tårner sig op og s ætt er ned mod bræerne med bråstup og
nøgne vægge" (Den norske turistforenings aarbog 1874, Pag. 34).

Naar imidlertid Mohn her gjør forsøg paa igjen at faa indført be-

nævnelsen Galdhøtind, saa er vel dette et haabløst forsøg; thi som
det vil fremgaa af en opsats, som jeg tidligere har offentliggjort
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nniligheden af et tidligere eksisterende kontinuerligt isdække.

Jeg skal ud af den lange række navne med endelsen „

—

tind"

og „

—

hø" som eksempler kun nævne G-aldliøtind, Grlitretind

og Beshø, Det er jo saa langt fra, at disse tre tinder gjen-

kalder i erindringen nunatakformen, at man meget mere kunde
sammenligne dem med i stor maalestok udformede rockes

montonnées; det har imidlertid ikke lykkedes mig paa disse

tinder at opdage noget, der kunde tjene til et absolut bevis

for, at deres top har været skuret af et brædække — det er

vistnok den récente denudation, som er aarsagen hertil. Men
hvad der her er sagt om disse tinder, gjælder udentvil om
en hel række andre. Om Tjernholstindens top siger saaledes

Emanuel Mohn: „Fjeldet er her oppe sprengt i store stykker

af frosten, således som man jævnlig finder det på toppen

af høie tinder"^). Paa Nautgarstind, hvis top snarere kunde

sammenlignes med en af uhyre klippeblokke opstablet pyra-

mide end med en massiv fjeldkolos, vilde det jo være

nærsagt en ren mærkværdighed, om de fine afrundede former,

der skyldes glacial indvirkning, skulde være bibeholdt.

Er imidlertid forholdene saadanne, at der som nu paavist

er den største sandsynlighed tilstede for antagelsen af et kon-

tinuerligt isdække, som i divergerende isstrømme søgte afløb

mod periferien, saa er det ogsaa meget sandsynlig, at de af

Schiøtz^) udledede, rent theoretiske regler for isskillets^) bevæ-

(cfr. „Forsøg paa at bestige Galdhøpiggen 1844" — Den norske turist-

torenings aarbog 1894, pag. 8—11), er vistnok „Galdhøpiggen« et tid-

lig og gjængs brugt navn, hvad saa end grunden kan være til denne,

som det maa indrømmes, mindre træffende benævnelse.

^) Den norske turistforenings aarbog, 1878, Pag. 29.

2) Nyt Mag. for Naturv. B. 32, Pag. 254-265. B. 34, Pag. 1 flg. &
Pag. 102—111.

^) Med hensyn til brugen af „isskille" og „bræskille" skal jeg henvise

til Schiøtz's udtalelse (Nyt Mag. for Naturv. B. 32, Pag. 243). „Is-

skille" er udentvil det mest korrekte, saalænge man har med større

kontinentale nedisningspartier at gjøre; derimod finder jeg det mest
overensstemmende med de virkelige forhold at bruge „bræskille",

naar afsmeltningen er skredet saavidt frem, at man har med nogen-

lunde individualiserede bræstrømme at gjøre. Paa samme maade
bør man efter min mening tilsvarende skille mellem „isstrømme"

og „bræstrømme", der paa denne maade betragtet er to difiereute

ting.
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gelse vil holde stik i virkeligheden, ialfald under istidens sidste

fase. Et andet spørgsmaal reiser sig, om paa grund af særegne

meteorologiske forhold denne tendens for isskillet til at nærme
sig vandskillet er saa stsrk under en vis tid af afsmeltningen,

at denne ikke formaar at holde skridt med isskillets tilbage-

gang. Indtræder dette sidste tilfælde, saa kan man nemlig,

hvor der ligger et større brædannende omraade bagenfor, faa

udviklet mægtige isstrømme, der ude i periferien forener sig

og danner, alt efter de lokale forhold, snart en mere skjold-

formet snart en mere pladeformet masse-), der saa under den

videre afsmeltning effcerhaanden vil gaa over til en dødbræ.

Det er ikke min hensigt ved denne leilighed at forfølge

disse interessante fænomener, da dette er et helt arbeide for

sig og ligger udenfor nærværende arbeides ramme. Det er

derfor ogsaa blevet kun rent i forbigaaende, jeg har søgt at

gjøre opmærksom paa enkelte forhold, der efter min mening
vil afgive en ganske naturlig forklaring til, at de fænomener,

der staar i forbindelse med brædækkets afsmeltning, maa
komme til at arte sig ganske anderledes paa de steder, hvor som
i det centrale Norge gunstige betingelser er tilstede for dan-

nelsen af forholdsvis store bræmasser i nærheden af vand-

skillet, end paa de steder, hvor saadanne mang] er, og hvor

altsaa den i nærheden af det oprindelige isskille værende
bræmasse netop paa grund af den store indflydelse, som is-

masser øver paa de meteorologiske elementer, vil komme til

at være af afgj ørende indflydelse. De dødbræer derimod, som

^j Cfr. forholdene ved Mount Elias i Alaska (Dr. Petermann: Geog:ra-

pMsche Mittheilungen B. 36, Pag. 279. B. 38, Pag. 19—22. B. 39,

Pag. 141—143. B. 40, Pag. 273-276). De interessante bræforhold i

Alaska er i ypperlige fremstillinger skildret af Russell (TJ. S. Geol

Survey, 5th Annual Report, 1883—84, Pag. 348—355 & The Journal

of Geology Vol. I, Pag. 219—245) og Eeid (Studies of Muir Glacier,

Alaska). Man har her den rigeste anledning til foruden de alminde-

lige brætyper at stiidere den mærkværdige Piedmont type og de

forskjellige former: plateau-ice, valley-ice, ice-cascades, typical gla-

ciers — ikke at forglemme : fossil and dying glaciers. Sammensatte
bræer og tidvandsbræer fortjener at nævnes. Af de øvrige bræ-

fænomenor turde kanske moræner (Reid omtaler saaledes (Johns

Hopkins University Circulars Vol. X. No. 84, Pag. 25) som „rather a

puzzling phenomenon" ~ „a moraine with two ends and no appa-

rent beginning") og marginal lakes fortjene opmærksomhed.
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vil komme til at udvikle sig i eller omkring det oprindelige

isskille paa de steder, hvor under afsmeltningen den ved

vandskillet samlede bræmasse bliver den bestemmende, vil

ganske naturlig komme til at give anledning til mangfoldige

lokale eiendommeligheder, især under den sidste fase af af-

smeltningen. I de lier paapegede forhold, antager jeg, man
maa søge forklaringen til den eiendommelige afslutning af

setesjø-regionen, som finder sted netop i nærheden af det cen-

trale Norges høieste dele. Rigtignok trækker Hansen setesjø-

regionen helt ned mod Sætersdalen '), og jeg skal ved denne

leilighed ikke indlade mig paa en nærmere diskussion af dette

emne, da jeg forhaabentlig senere vil faa anledning til at

offentliggjøre mine iagttagelser med hensyn til Gudbrands-

dalens terrasser og strandlinjer; jeg skal kun tilføie, at saa-

vidt mine undersøgelser strækker sig, findes i Grudbrands-

dalen ikke strandlinjer syd for det bekjendte pas Rosten, men
paa flere steder seter. Med hvilken ret Hansen henfører de

sydligere trakter til setesjø-regionen, antager jeg, med tyde-

lighed vil fremgaa af den slutning, hvortil Reusch kommer:
„antagelsen af en bræakse langs efter Langfj eldene^).

Af stor interesse vil det være at faa undersøgt, om af-

smeltningen har foregaaet jevnt, eller om den har været led-

saget af oscillationer. Hidhørende iagttagelser er imidlertid

kun faa. Kjerulf gav jo i sin tid en fremstilling af en trinvis

tilbagegang hos isdækket^) ; fremstillingen er vel paa sine

steder noget vel skematisk — de til grund liggende iagtta-

gelser er jo af blivende værd.

Der foreligger ogsaa nogle faa iagttagelser fra de tilstø-

dende trakter, som kunde synes at antyde en oscillation.

Holmstrøm omtaler saaledes to moræne dannelser ved Fryden-

lund^), og Keusch omtaler to morænedannelser mellem Næs og

Tveit (Nordre Aurdal)^). Fra Foldalen (et stykke ovenfor Gjelten)

h (The Journal of Geology Vol. II, pag. 137). Archiv for Mathematik
og Naturvidenskab B. 14, Pag. 273. Hansen: Om beliggenheten af

av bræskillet, Pag. 78.

2) Norges geol. undersøgelse, aarbog 1892. 93, Pag. 57.

3) Kjerulf: Udsigt over det sydlige Norges geologi, Pag. 40—43.

*) Øfvers. af K. Vetensk. Akad. Förh. 1879, nr. 2, Pag. 36

°) Norges geol. undersøgelse, aarbog 1892. 93, Pag. 35.
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beskriver Blytt „tydelig to moræner, begge rige på sten og

blokke, adskilte af ganske mægtige lag af finere materiale,

bvori stenene og blokkene mangler" ^). Saavel Holmstrøm's

som E^eusch's iagttagelser synes imidlertid, efter beskrivelsen

at dømme, neppe at kunne betragtes som sikkerbed for an-

tagelsen af en større oscillation, men vel en mindre. Blytts

iagttagelse derimod S5mes at støtte antagelsen af en større

oscillation.

Man maa være meget omhyggelig i sine undersøgelser

af forholdet med hensyn til saadanne veksellagringer i

morænegrus, førend iagttagelsen anføres som bevis for en

større oscillation. I de talrige snit, som veien opover mod
Gausdals sanatorium fremstiller, har jeg havt anledning til at

anstille iagttagelser med hensyn til dette forhold. Gang paa

gang ser man en veksling af snart grovere snart finere mate-

riale, og ganske lignende forhold har jeg iagttaget i Bæver-

dalen; var man ikke fortrolig med de fænomener, der kan

iagttages ved nutidens bræer, kunde man let tillægge disse

vekslende lag en feilagtig betydning — man har nemlig utvivl-

somt paa begge de nævnte lokaliteter en virkelig bundmoræne

for sig, kun influeret af de smaa oscillationer, som bestandig

vil finde sted ved isbræernes ende. Mere indviklet synes

imidlertid denne veksellagring at optræde, naar ikke blot sim-

pelthen en bundmoræne giver anledning dertil, men ogsaa

endemorænedannelser træder til; jeg skal omtale lidt nærmere

en saadan, nemlig den som ligger foran Atnesjøen. Sydover

fra Brænd har her kjøreveien blottet et udmerket profil gjen-

nem en del af denne moræne. Der viser sig her en rig veks-

ling af forskjelligartede lag, der tildels optræder som skraat-

stillede. Snart er det lag, som indeholder større stene og

blokke, snart er det lag, som væsentlig bestaar af fin sand,

ja der findes endog indleiret i gruset skraatstillet lermasse.

Det lykkedes mig ikke at fremfinde en eneste med sikkerhed

isskuret sten. Nu maa man jo lægge mærke til, at denne

moræne er dannet under særegne forhold som endemoræne
foran en indsø ; men af det meddelte vil dog sees, at der kan
indtræde noksaa komplicerede forhold uden, at man derfor

har grund til at antage, at større oscillationer har fandet sted.

1) Blytt: To kalktufdannelser i Gudbrandsdalen, Pag. 38.
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Jeg vil med det samme, da nu engang spørgsmaalet om
isdækkets oscillation under afsmeltningen er berørt, ogsaa

omtale et par mærker fra Nordre Fron. Sommeren 1891 del-

tog jeg som professor Blytts assistent i undersøgelsen af en

kalktufdannelse ved Leine. Blytt gjorde mig da opmærksom
paa et par setedannelser i den modsatte dalside, nemlig paa

Kampen og Sjedalskampen. Selv med mit dengang for saa-

danne fænomener uøvede øie opfattede jeg øieblikkelig de

paa Kampen angivne, medens ]eg i begyndeisen bavde noget

vanskelig for at opfatte Sjedalskampens^). I løbet af de dage

undersøgelsen vårede, bavde jeg imidlertid saa god anledning til

at gjøre mig fortrolig med dette fænomen, at det lykkedes mig
at faa en nogenlunde tilfredsstillende skisse af disse linjer og

af den situation, bvori de forekom. Jeg gjør med det samme
opmærksom paa, at Blytt for disse linjer øieblikkelig bævdede
Melvins tbeori^). Blytt skriver senere om. disse linjer: „når

man står i den morænedækkede li ved Leine og kaster øiet

mod syd, ser man binsides Grudbrandsdalen på fj eldet Kam-
pen to tydelige seter over binanden i omtrent ^/3 af fj eldets

bøide over dalen, og bag Kampen sees på SjedalskamjDen to,

lignende seter . Disse seter bælder udover dalene,

og ligesom dalene bælder de endog i modsat Betning. På
Sjedalskampen bælder de vestover; — — — får på Kampen
en bældning mod øst" ^). Det er ganske mærkelig, bvorledes

min skisse og Blytts beskrivelse stemmer ganske paa en pr^'k,

skjønt de maa siges at være uafbængige i sin oprindelse; min

skisse viser desforuden antydning til et par korte linjestumper

paa Kampen i omtrent den balve bøide af de tidligere be-

skrevne. Jeg har siden den tid bavt rig anledning til at

studere forekomsten af setedannelser^) saavel langs en stor

^) Amtskartets gjengivelse af den topografiske situation er paa dette

sted meget ufuldkommen ; de anførte navne findes heller ikke an-

givet, men blev opgivst paa stedet.

2) Edinb. Geol. Soc 3 Dec 1885.

^) Blytt: To kalktufdannelser i Gudbrandsdalen, Pag. 38.

*) Benævnelsen „sete" (jadar, skjel, hjel, flaat, eller hvilken form, man
nu finder det i) er naturligvis kun et rent topografisk begreb og har

intet med disse dannelsers genese at gjøre. Hvorvidt det er nød-

vendig at indføre det i literaturen i nogen anden betydning, da man
allerede før har navne sona: strandlinje, terrasse, strandmoræne etc.

skal jeg ikke indlade mig paa nogen nærmere diskussion af.
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del af Norges kyststrækning som inde i landet og i nær-

heden af nu eksisterende bræer; udprægede setefænomener

har jeg ogsaa havt anledning til at iagttage paa Spitzbergen.

Kjendsgjerningerne bar overbevist mig om, at man, som Blytt

siger, har med „aldeles forskjellige ting" ^) at gjøre. Naar

jeg imidlertid nu sammenligner min skisse af de paa Kampen
og Sjedalskampen optrædende seter med den noterede beskri-

velse af dem, maa jeg være enig med Blytt i at opfatte dem
som strandmoræner, altsaa som vidner om en oscillation i de

klimatiske forhold. Det ligger udenfor nærværende arbeides

ramme atgaa nærmere ind paa den mærkelige kritik, Hansen-)

øver ligeoverfor denne iagttagelse, idet der endog gjøres gjæl-

et „optisk bedrag"; men fremgangsmaaden er noksaa karak-

teristisk. Det turde nok i foreliggende tilfælde være, at „be-

draget" er paa kritikerens side, muligens fordi iagttagelsen

ikke ikke passer videre godt for den opkonstruerede setesjø-

theori.

Det er imidlertid ikke blot paa dette sted, strandmoræne-

fænomenet forekommer i disse trakter; men jeg har ikke paa

andre steder fundet det saa skarpt fremtrædende i bestemt

adskilte trin som her. Helt oppe i Leirdalen finder man dal-

siderne langt opover bedækket med store masser morænegrus,

der nærmest maa befragtes som en kombination af bund- og

strandmoræne
; de har forresten senere været udsat for bety-

delig denudation. Ganske paa lignende maade finder man
fænomenet udviklet paa mange steder nedover Bæverdalen

helt nedover mod Lom. I Sjaak finder man ogsaa lignende

fænomener, men noget anderledes udviklet, idet bundmorænen
her er fremherskende. I Lom synes fænomenet ikke at op-

træde; dog har jeg ved Garmo langt oppe i fjeldsiden set en

utydelig, noget uregelmæssig linje, som muligens er en strand-

morænerest. I Vaage har jeg fra Sorenskrivergaarden set en
linje høit oppe i lien paa Ottavandets sydside, en linje lige-

overfor hvilken jeg i øieblikket var noget i tvivl, om det

ikke var en virkelig strandlinje; men denne tvivl blev hævet,

idet jeg fik anledning til at sammenligne den med en lig-

nende linje høit oppe i lien ovenfor Sørum. Denne sidst-

^] Blytt: To kalktufdannelser i Gudbrandsdalen, Pag. 35.

2) Hansen: Om beliggenlieten av bræskillet, Pag. 15. 16.
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nævnte sete opsøgte jeg paa stedet, og den viste sig at beståa

af efter øiemaal at dømme nogenlunde horizontale, men meget

uregelmæssige afieiringer af morænegrus indeholdende større

og mindre blokke, af hvilke enkelte tildels var noget afrun-

dede, men fordetmeste skarpkantede
;
ifølge dens hele karakter

maatte jeg saaledes holde den for en utvilsom strandmoræne.

Kommer man saa over i Gudbrandsdalens hoveddalføre, sees

oppe i det bekjendte pas Rosten en ganske kort, noget ure-

gelmæssig og med dalen sterkt heldende linje høit oppe i den

østre dalside omtrent ret for broen
;
at man her har en strand-

moræne synes utvivlsomt. Ved Laurgaard sees oppe i den

nordøstre dalside en sterkt heldende linje, der nødvendigvis

maa være en strandmoræne, hvis den ikke simpelthen skyldes

ganske récente stenras. Mellem Laurgaarl og Moen sees

i den sydvestre dalside flere, i forskjellige niveauer op-

trædende og, som det synes, med dalen noget heldende sete-

stumper, der i sin oprindelse sandsynligvis er af samme art

som de foregaaende. Høit oppe i den østre dalside, omtrent

ret over for Langens og Ottaelvens sammenløb, forekommer

nogle ubetydelige grusmasser, der efter alt at dømme kun er

en denuderet strandmorænerest. Straks søndenfor Bredevan-

gen har man en kortere, noget uregelmæssig sete oppe i lien

paa Langens vestside ; skulde denne sete vise sig ved nær-

mere undersøgelse at være en virkelig strandlinje og ikke

blot en strandmoræne, saa har man her et interessant lokal-

fænomen for sig, som tyder paa en fordums eksistence af en

liden bræ.randsjø i lighed med, hvad man har ved Ehone-

Gletscher. Ja man behøver ikke engang at gaa ud af landet

for at finde et lignende fænomen; thi efter hvad fører Ole

Kvitten har meddelt mig, skal der findes en saadan liden bræ-

randsjø paa sydsiden af vestre Memurubræ. Efter beskrivelsen

at dømme maa ogsaa den lille af kaptein Morgenstierne og

Knut Yole opdagede sø paa skaret mellem Styggebræen og

Storjuvbræen ^) nærmest henregnes til denne klasse. De faa

rent spredte, høist uregelmæssige, i flere niveauer hist og her

optrædende setestumper, som man træffer udover Gudbrands-
dalen helt til Faaberg, kan umulig tydes som andet end spredte,

denuderede bund- og strandmorænerester. De seter, man paa

^) Den norske turistforenings aarbog 1894, Pag. 32.
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enkelte steder finder i en ganske ringe liøide over dalbunden, er

et fænomen af ganske anden art, et fænomen som jeg ikke skal

gaa nærmere ind paa ved denne leilighed.

Jeg liar tidligere omtalt seterne paa Kampen og Sje-

dalskampen. Med et par ord skal berøres nogle faa angivne

seteforekomster. Hansen angiver seter i Hedalen og Kvikne ^)
;

disse to seter liar jeg imidlertid ikke havt anledning til at

Tindersøge. Hvis man paa disse to steder ikke har med strand-

moræner at gjøre, men med virkelige strandlinjer, saa har

man ganske vist mærker efter et fænomen, der i forstørret

maalestok gjengav, hvad man kjender saa godt fra Märjelen

See; et fænomen som man forresten i Dæmmevand og Øvre
Mjølkedalsvand ^) har sidestykker til ogsaa her i landet. Hansen
angiver fremdeles „sikre seter" ved Tokse, Nordre Fron^);

det er ikke blevet mig ganske klart, om Hansen her tænker

paa de lave trin i dalbunden, eller om der sigtes til en høit-

liggende sete. Er det første tilfælde, saa er dette noget for

sig ; er derimod en setelignende dannelse høit oppe i dalsiden

den omtalte sikre forekomst, saa maa det idetmidste være mig
tilladt at gjøre en indvending ligeoverfor angivelsen som
sikker. Jeg har ved undersøgelse paa stedet ikke kunnet

overbevise mig om, at man her har med en setedannelse at

gjøre; men den récente denudation har her gjort sig gjæl-

dende paa en saadan maade, at jeg ikke ligetil tør benægte

muligheden af en ganske kort sete, der da ganske vist bliver

at sammenstille med det fra Bredevangen nævnte lokalfæno-

men, hvis det ikke blot er en strandmorænedannelse. Hansens

angivelse fra Steberget*) skal jeg ikke opholde mig ved, da

morænedannelsen paa dette sted er altfor iøinefaldende. Vi-

dere angiver Hansen en sete i nærheden af Gausdals sanato-

rium^). Jeg har før omtalt, at bundmorænedannelsen er me-
get udpræget paa dette sted; men endskjønt jeg her flere

gange har havt anledning til at anstille undersøgelser lige-

som ogsaa til at bestige den i nærheden liggende Skeikamp,

1) Arch, for Matli. og Naturv. B. 15, Pag. 88.

2) Øyen: Dæmmevand (Et bidrag til Hardangerjøkelens geologi).
3) Arch, for Math., og Naturv. B. 14. Pag. 272.

4) 1. c. Pag. 272. Ay^"^i^'-^ /
"<) Arch, for Math, og Naturv., Pag. 272.

//<V.-.-y^- A#-v5.

Nyt Mag. f. Natnrv. XXXV, I. 3

lui i
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liar det dog ikke været mig mulig at opdage noget, der kunde
tydes som strandlinje eller som strandmoræne — livad der

muligens ved en forbireise kunde virke skuffende, er endel

récente stenras i Skeikampens fod.

Nærmer man sig Jotunfjeldenes mere centrale del, saa

paatræffes ogsaa seter, om end sparsomt; muligens vil en nøi-

agtig detailundersøgelse kunne give endel fortsætte bidrag.

Eeuscii angiver en sete fra Sikkilsdalen^) og en række strand-

moræner fra Molfly (Gjende)^). Ved Olstappen har jeg seet

terrasser i flere trin uden, at jeg imidlertid fik anledning til

nøiere at undersøge forholdet.

Fra Oskampens nordvestside omtaler Reusch^) en sete som
jeg efter hans afbildning og beskrivelse at dømme antager

for en sikker strandmoræne; dette passer meget godt med
en iagttagelse^), som jeg tidligere har gjort paa sydsiden af

Oskampen mellem denne og Østhø. Man har nemlig her en

meget denuderet morænemasse, der er saaledes bearbeidet af

vand, at resultatet er et indviklet terrasseterræn. Paa sine

steder har terrassedannelsen fortsat saa længe, at kun smale

egge, der stryger i sydøstlig retning, er blevet staaende igjen;

indimellem disse terrasser og egge ligger nu smaa tjern. I

fjeldsiden ser man, at terrassedannelsen tudels har levnet en

sete, der altsaa i dette tilfælde er en erosionsrest. Det ligger

nu meget nær at sammenknytte disse to iagttagelser ; thi det

er sandsjmlig, at paa en tid, da endnu Heimdalens bræ sendte

en tunge mod nordøst mellem Oskampen og Heimdalshø, var

allerede den i sydøstlig retning mellem Oskampen og Østhø

udskj^dende bræarm smeltet, og i dens sted banede her en del

af brævandet sig vei.

Med hensyn til seters forekomst som strandmoræner i de

nuværende bræers umiddelbare nærhed tillader jeg mig at

henvise til mine „Isbræstudier i Jotunheimen".

At det foregaaende fremgaar tydelig, at man fra de nu i

Jotunheimen eksisterende, forresten ikke ganske ubetydelige

^) Norges geol. undersøgelse, aarbog 1892. 93., Pag. 58.

2) 1. c, Pag. 58.

3) 1. c, Pag. 58.

^) Den norske turistforenings aarbog 1893, Pag. 72.
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bræer, ved at forfølge de i form af moræner og flytblokke

efterladte mærker efterbaanden kommer tilbage til mere og

mere mægtige isstrømme, der divergerede fra et centralparti,

der omtrent svarer til de nuværende høieste dele. Det maa
her mærkes, at Jotunheimens nordvestlige del, over mod Joste-

dalsbræen, endnu er saagodtsom ukjendt i geologisk henseende.

Hvad tidligere undersøgelser har kunnet fastsætte, er kun de

store træk ; en fremtidig detailundersøgelse faar udrede de

mere detalj erede forhold. Det er rimelig, at isskillet har for-

andret beliggenhed under afsmeltningen saaledes, at under

dennes forskjellige faser udgangspunktet for bræstrømmene

ikke har været det samme. Endvidere maa man lægge mærke
til den vigtige omstændighed, at paa et noget fremskredet

punkt af afsmeltning vilde det tidligere mere sammenhængende
isdække opløse sig i flere eller færre af hinanden mere eller

mindre uafhængige partier — med andre ord: man faar over-

gangstyper fra den kontinentale nedisning til den saakaldte

norske t^'^pe. Paa fordelingen af disse maa man ikke bortse

fra, at en preglacial configuration kan øve indflydelse ; men
man maa ligesaavist ogsaa regne med den indflydelse, som de

under istidens tidligere faser mægtige isstrømme kan have

øvet dels paa overfladens configuration dels paa fordelingen

af indlandsisens sidste rester. Idet jeg gaar over til at om-

tale mærkerne efter nogie af de^-bræstrømme, der har gjort sig

gjældende under den sidste del af istiden, vil jeg ogsaa faa

anledning til at pege paa enkelte forhold, som jeg antager er

af den største betydningfor en rigtig opfatning af den nuværende
overflades genese — forhold som synes lidet eller slet ikke

paaagtede, sandsynligvis af den grund, at man med hensyn

til de glaciale fænomener ikke har vænnet sig til at anvende

genesens lov i sin fulde almindelighed. Et vigtigt og betyd-

ningsfuldt skridt har Helland paa dette omraade gjort ved at

paavise den genetiske forbindelse mellem botner, sækkedale,

dale, indsøer og fjorde^).

Det gjælder imidlertid paa dette omraade ikke blot

at hefte sig ved de fænomener, som træder frem umiddel-

bart i dagen, men ogsaa regne med den eroderende krafts

^) Om Botner og Sækkedale samt deres Betydning for Theorier om
Dalenes Dannelse.

Om Indsøerne i Italien og Fjordene i Norge.

3*
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egen udvikling. Nu er det rigtignok saa, at selve den

kontinentale bræmasse ligesom ogsaa fordelingen af de

isstrømme, enten det nu er centrale eller perifere, der

tager sit udspring fra den, for en stor del er influeret af

tidligere configurationsforhold og af stedets meteorologiske

elementer; men paa den anden side er det ligesaa sikkert, at

en bræmasse af nogenlunde stor mægtigked opfører sig for-

holdsvis selvstændig og virker selvbestemmende for en stor

del paa begge de nævnte forhold. At dette er et moment af

betydning, viser sig deri, at enkelte forhold, der tidligere

forekom uforklarlige, ånder en ganske simpel og 'naturlig

forklaring, naar man regner med bræmassens egen udvikling

og dens fordeling i mindre koncentreret næringsmasse og mere

koncentrerede isstrømme.

Med hensyn til det mellem Jostedalsbræens sydøstlige

del og Jotunheimen liggende strøg siger Helland, at man har

„flere mærkværdige undtagelser fra reglerne om f] eldenes væxt

imod øst, undtagelser, til hvilke ingen grund for tiden kan

angives"^). Nu kan man rigtignok ikke ligetil benegte mulig-

heden af en preglacial depression paa dette strøg; men efter

min mening behøver man aldeles ikke at tage sin tilflugt til

en saadan forklaring. Om isskillet under en del af istiden

selv paa denne bredde har ligget østenfor vandskillet, saa har

det udentvil allerede paa et meget tidligt stadium rykket

tilbage, saa disse to skillelinjer i det store seet har faldt

sammen. Dette maa dog ikke misforstaaes saaledes, at man
tager det fuldt bogstavelig; thi der åndes jo inden dette

store centralomraade en hel del depressioner, som sikkerlig

har eksisteret allerede under en tidlig fase af istiden, natur-

ligvis med hver sit begrænsede vandskille, men i den første

tid uændset af de store isstrømme.

Gaar man ud fra denne betragtning af isskillets beliggen-

hed, saa springer det med engang i øinene, at den af Hel-

land paapegede, tilsyneladende uforklarlige depression netop

falder paa det sted, hvor Sognefjordens mægtigste arm. Lyster-

fjorden, skjærer sig dybt ind i fjeldmassen. Nu er det rigtig-

nok saa, at fjordes indskjæring i landet kun lidet influerer

dettes totalorografi og det ganske naturlig af den grund, at

^) Den norske turistforenings aarbog 1880, Pag. 46.
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fjordene repræsenterer de typiske bræstrømmes løb, hvor alt-

saa erosionen er koncentreret til disse. Men anderledes kom-

mer forholdet til at stille sig, hvor erosionen endnu ikke er

koncentreret tu bestemte løb, men er fordelt over et større

omraade, saaledes som forholdet vil være inden isstrømmenes

næringsgebeter. Inden disse vil derfor bræerosionen foraar-

sage en almindelig depression, saaledes som her er tilfældet

ved Sognefjordens indre del. At erosionen her er mere for-

delt en længere nde, viser sig jo allerede deri, at flere erosi-

onsløb: Sogndalsfjord, Graupnefjord, Aardalsfjord og Lærdals-

fjord, hver med sin fortsættelse, grupperer sig tæt omkring

det større, centrale. I dette eiendommelige forhold har man
efter min mening at søge aarsagen til den mellem Jostedals-

bræen og Jotunheimen af Helland nævnte uforklarlige de-

pression.

Jeg har allerede ved en tidligere anledning ^) gjort op-

mærksom paa et lokalt centrum inde i selve Jotunheimen,

nemlig i omegnen af Leirvand. Det er ikke blot en løs an-

tagelse, at under en vis fase af istiden store isstrømme havde

sit udgangspunkt netop inden dette omraade; thi som jeg

senere mere detalj eret skal vise, har man saavel i de ud-

prægede roches moutonnées som i botn- og indsø-dannelsen

her de mest afgjørende beviser ihænde.

Men til dette centrale erosionsomraade svarer en orogra-

fisk depression, der mod nordvest, nordøst og sydøst om-

kranses af høiere tinder; jeg nævner dem i samme række-

følge: Skagatølstinderne, Smørstabtinderne, Ymesfjeld med
Galdhøpiggen, Glitretind, Memurutinderne, Knutshaltind —

•

de udgjør jo samlingen af Norges høieste tinder. At be-

grænsningen mod sydvest — Uranaastind, Stølsnaastind, Kol-

dedalstind, Gjeldedalstind reiser sig jo her — ikke i høide

maaler sig med begrænsningen paa de tre øvrige kanter, er

sandsynligvis betinget deri, at denne sydvestHge grænse falder

i den tidligere nævnte depression omkring Sognefjordens indre

del. Men denne eiendommelighed, at den sydvestlige grænse

delvis falder væk, gjør at den hele centraldepression aabner

sig i denne retning. Modstandere af den glaciale erosions-

^) Øyen: Isbræstudier i Jotunheimen, Pag. 59.
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tlieori vil kanske indvende, at denne oentraldepression er

preglacial og ved at ligge omtrent i midten af eruptivfeitet

minder om en kraterdepression — ligeoverfor denne indven-

ding vil jeg kun minde om saadanne enkeltvis opragende tinder

som Uladalstind, Raudalstind, Skarvdalseggen, der som central-

tinder ikke viger meget tilbage for de omkransende tinder,

ja endog overgaar tinderne mod sydvest i køide.

Jeg maa ved denne leiligked lade mig nøie med at kave

paavist aarsagen til disse to, henholdsvis af Helland og mig
paaviste depressioner. Man vil udentvivl gjenfinde det samme
træk paa flere steder

;
men de nødvendige detailundersøgelser

mangler endnu til at kunne forfølge fænomenet videre, noget

der forresten ogsaa vilde ligge udenfor nærværende arbeides

ramme. Jeg maa imidlertid gjøre opmærksom paa, at man
ikke faar give sig til at opkonstruere disse depressioner ved

hjælp af et kart; man faar søge dem ude i naturen, hvor de

findes. Man har jo nok af eksempler paa, hvortil det fører

at anstille de orografiske iag-ttagelser i sit studerværelse: jeg

behøver kun at minde om det af Elie de Beaumont opstillede

réseau pentagonal. Ja man behøver ikke at gaa ud af landet

for at se folgerne af en saadan fremgangsmaade. Imidlertid

maa man vogte sig for at sammenstille Munchs^) forsøg paa

at fremfinde bestemte linjer i Norges orografi med det forsøg,

Kjerulf^) senere gjorde paa at opstille de „sprækkesystemer,

som opskjære landpladen" eller paa at fremfinde „det hemme-
lighedsfulde system af liniers net"; thi for Munch gjaldt det

endnu væsentlig de rent topografiske forhold — de genetiske

laa ham mere fjernt. At dislokationer har indflydelse paa

configurationen derved, at erosionens baner delvis kan be-

stemmes, er et forhold, som ikke maa sammenblandes med
den egentlige aarsag.

Saavidt jeg ved, er det første gang, saadanne større de-

pressioner i Norges overfiade er sat i genetisk forbindelse

1) Gæa norvegica, Pag. 510.

2) Kjerulf: Om Skuringsmærker o. s. v. Univ. prog. 1870.

Et Stykke Geografi i Norge.

Stenriget og Fjeldlæren 1878.

Udsigt over det sydlige Norges geologi.

Dybgruuden i Mjøsen og Randsfjord. i

Fortsatte b emærkninger om reliefforliolde.

Die Dislocationen im Christianiathal.
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med nedisningen og selvfølgelig opfattet som centrale erosions-

depressioner. Ja endog selve den kjendsgjerning, at der gives

overfladedepressioner af nævnte art, synes lidet paaagtet; thi

foruden den mellem Jostedalsbræen og Jotunheimen allerede

før nævnte, til hvilken Helland tydelig siger, at „ingen grund

for tiden kan angives", har jeg kun stødt paa en eneste, idet

nemlig Munch har sammenfattet i en generel oversigt resul-

taterne af sine undersøgelser fra Hardangervidden. Endskjønt

det saaledes gjælder et udenfor Jotunheimen liggende om-

raade, skal jeg dog vedføie det væsentligste
, depressioner

vedrørende, i Munchs udtalelse.

Munch siger, „at den østligere Deel af den omhandlede

Strækning — — — udgjør et kun ved svage Dalfordybninger

furet Plateau af den forholdsvis ringe Middelhøide 3500', med
en høist ubetydelig Hældning, i den nordlige Deel mod Nord-

ost, i Midten mod Øst, og i den sydlige Deel mod Sydost

— At den vestligere Deel af dette Plateau høiner sig mere

paa Siderne (i N.O. og S.V.) og fordyber sig forholdsvis mere

i Midten, eftersom det strækker sig længere op i Vest mod
de egentlige Høifjælde. Denne Huulning omgives saaatsige

hestesko- eller halvcirkelformigt af Høifjældene ligefra Halling-

skarven i N.O. forbi Jøkulen, Oseskavlen, Onin, Dyrafonden,

Folgefonden, Storfonden og Breifonden. Disse Høifjælde have

alle en Middelhøide af 4500 Pod, og afbrydes kun ved de

Fordybninger, enkelte større Elve have udhulet. —
Holder man saaledes fast ved denne Forestilling, at Høifjæl-

dene i en halvcirkelformig Bøining omringer den lavere Deel

af Plateauet, kan man kalde dettes inderste Deel en kjedel-

formig fordybning, hvis laveste Parti naturligvis bliver at

søge omtrent midt imellem Hesteskoens begge Ender.

Virkelig har man paa hvilketsomhelst mere dominerende Sted

inde i Halvkredsen omtrent den samme Udsigt eller Horizont-

begrændsning, naar man vender sig mod Vesten. — — —
Til begge Sider, i Nord mod Hallingdal og Valders, i Syd
mod Thelemarken, bliver Plateauet mærkeligt høiere, og man
kan paa en vis Maade sige at Skogshorn i Nord, og G-austa

i Syd ligesom danne de kolossale Dørposter til denne uhyre

Vidde"!).

^) „Professor Muncli's Indberetning om hans i Somrene 1842 og 1843
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Jeg har rigtignok ikke liavt anledning til at anstille

mange undersøgelser med hensyn til de orografiske forhold,

inden den af Munch behandlede egn; men naar jeg sammen-

stiller, hvad jeg selv har iagttaget, med de af Brøgger^) og

E-eusch^) anstillede undersøgelser, tror jeg dog med bestemthed

at kunne udtale, at den af Munch paapegede depression ikke

paa nogen maade orografisk talt kan sammenstilles med de to

af mig tidligere behandlede depressioner. Jeg antager ogsaa,

at opgaven for Munch selv kun har været at give en generel,

sammenbindende oversigt over de rent topografiske forhold,

og den form, som denne oversigt har faaet, vidner om hans

skarpe blik for det karakteriske træk i en egns topografi.

Det her fremhævede ny træk i Norges orografi finder

efter min mening en ganske simpel forklaring, naar man an-

skuer det fra den glaciale erosionstheories standpunkt; for

modstanderne af denne maa det nødvendigvis berede ny vanske-

ligheder. I ethvert fald er det et træk, som man ikke maa
glemme at tage med i betragtning ved en éventuel under-

søgelse af det sydøstlige Norges orografi, idet man nemlig

inden dette omraade, hvor store indsøer og mægtige dalfører

antyder tidligere isstrømme af betydelig udstrækning og

mægtighed, maa vente sig dette fænomen fremtræde. Jeg
skal i denne forbindelse kun gjøre opmærksom paa Hørbyes
udtalelse, „at der i Virkeligheden ikke findes en saadan Sam-
menhæng mellem Fjeldene paa Rigsgrændsen og dem vesten-

for, men at tværtimod en mærkelig Fordybning næsten uden
Afbrydelse kan forfølges langs Eigsgrændsen paa dette strøg"^).

Jeg vil inde i Jotunheimen begynde med at omtale mar-

kerne efter fire centrale bræ.strømme, som jeg vil opkalde

efter de respektive dalfører: Leirdalsbræ, Visdalsbræ, Storaa-

dalsbræ og Utladalsbræ.

Leirdalens nuværende hydrografiske gebet begjnider med
Kirketjern, der er en tjrpisk botnsø. Jeg har desværre ikke

paa dette sted havt anledning til at anstille saa indgaaende

ved Stipendium foretagne Reiser gjennem Hardanger, Numedal
Thelemarken m. m. Hermed et Kart." (Manuskript).

1) Brøgger: Lagfølgen på Hardangervidda.
2) Norges geol. undersøgolse, aarbog 1893. 93, Pag. 51 flg.

3) Nyt Mag. for Naturv. B. 11, Pag. 112.
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detailundersøgelser, at jeg tør afgjøre bestemt, om det nu-

værende vandskille tillige repræsenterer det tidligere bræ-

skille. Kirketjern selv er opdæmmet ved en moræne, og mod
vest følger nogle smaasøer, der nærmest maa betragtes som
morænesøer. Derpaa følger nu som en typisk botnsø Leir-

vand selv som en af de største botnsøer, i Jotunheimen —
efter al sandsynlighed tillige et klippebassin. Rigtignok finder

man mod nord Leirvand begrænset af store masser moræne-
grus; men op af dette stikker paa mangfoldige steder snart

større snart mindre partier af tydelig moutonneret fast fjeld,

der viser bræstrømmens bevægelse mod nordvest. De to smaa

tjern længere nord fremtræder heller ikke som tydelige klippe-

bassiner. Nord for Stetind faar Leirdalen et tilløb fra vest,

idet her Tverbytne aabner sig. Dette er en botn eller sække-

dal, der vender mod nordnordøst ; men som saa ofte tilfældet

er: den omkranses af flere mindre, der endnu er i sit første

dannelsestadium — leiet for smaa hængebræer: en paa syd-

siden, en inderst inde og to paa nordsiden — hver af dem
med sin lille endemoræne foran. I bunden af botnen ligger

et tjern, og foran dette ligger løse masser dels i form af ur

dels i form af morænegrus; men omtrent femti meter fra

tjernet begynder det faste fjeld at stikke op i moutonnerede

kupper, som det synes tildels høiere end vandes overflade —
klippebassinets karakter altsaa tydelig. Videre nordover Leir-

dalen udmunder nu paa begge sider af dalen snart botner

snart sækkedale med sine respektive bræer — de beskedne

levninger af det tidligere isdække; nede i dalbunden snor

elven sig frem, snart i morænegrus snart i gjel. Jeg har

allerede før gjort opmærksom paa de denuderede moræne-
masser, som man her træffer paa mange steder. Tydelige

skuringsstriber har det ikke lykkedes mig at paavise i Leir-

dalen; det synes, som om glimmerskiferen ikke egner sig til

at opbevare dem. Imidlertid har jeg paa elvens sydlige side

ligeoverfor Mundgjel fundet det tydelig moutonnerede fjeld

forsynet med erosionsfurer, ligesom ogsaa skuringsstriber skim-

tedes; saavel furer som striber fulgte dalens retning. Som
almindelig er roches moutonnées det fænomen, man faar ty

hen til; dette kan følges gjennem hele dalen, og man ser,

hvorledes det overalt snor sig med i dennes bøininger— det er

altsaa mærkerne efter den lokale Leirdalsbræ, man har for sig.
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Visdalens hydrografiske gebet begynder ved Visbræen;

men som allerede før anført kan jeg efter de hidtil anstillede

undersøgelser ikke bestemt ndtale mig angaaende beliggen-

lieden af bræskillet for den tidligere Visdalsbræ. Selve Vis-

bræens typiske botn vender mod nordnordøst, og Kirkeglnpen

danner jo her den naturlige overgang til Leirdalen. Men for-

nden de to nu nævnte slutter ogsaa lige ved Visdalens ud-

spring et par botner eller sækkedale sig til: Semmelholet i

sydøst, Tverbotten i nordvest. Semmelbolet maa nærmest be-

tegnes som en botn, men sammensat. Selve hovedbotnen

vender mod nordnordvest, har i den sydlige del en mindre

bræ og i bunden et tjern, der opdæmmes af den foranliggende

moræne. Paa botnens vestlige side ligger imidlertid side om
side to mindre botner, der begge vender mod nordnordøst og

hver har sin lille bræ. Tverbotten forekommer det mig rig-

tigst at opfatte som en dalbotn eller ganske kort sækkedal,

der vender mod østsydøst. Op gjennem hele dalen dannes

bunden af betydelige masser morænegnes, hvori elven har

skaaret sit leie; inderst inde opdæmmes en botnsø. Medhen-
syn til isforholdene henviser jeg til en tidligere beskrivelse^)

af disse. Inderst har man den egentlige botnbræ, der med
sin botn vender mod nordnordøst. Men øst for denne har

man ligeledes paa den sydlige side et par andre botner i ny-

dannelse. Den vestligste af disse vender mod nordnordvest,

og den lille hængebræ er allerede omgivet af en tydelig klippe-

krans. Den østligste derimod vender mod nordnordøst og

synes kun at være leiet for en snebræ, omkring hvilken endnu

ingen tydelig klippekrans træder frem. Noget længere fremme

faar saa Visdalen et betydeligt og i orografisk henseende sær-

deles vigtigt tilløb i Nordre Uladal. Denne hører til et af

de smukkeste eksempler, man kan faa, paa en overgangstype

mellem dalbotn og sækkedal. Saadanne overgangstyper er

ikke sjeldne, de er tvertimod hyppige. Enhver, der har givet

sig af med at studere forholdet, vil sikkerlig komme til samme
resultat som Helland, at „i brædækte Landskaber kan Over-

gangen fra Botner til Sækkedale og til Indsøer hyppig iagt-

tages"^). Disse overgange har jo hos Helland foranlediget

^) Øyen: Isbræstudier i Jotunheimen, Pag. 9.

2) Helland: Om Indsøerne i Italien og Fjordene i Norge, Pag. 393.
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udtryk som: „Botn eller Sækkedal"^), og jeg har, som det

vil fremgaa af det foregaaende, selv været nødt til flere gange

at anvende lignende udtryk; thi faktum er, at man ikke i et,

men i mangfoldige tilfælde staar tvilraadig ligeoverfor, hvil-

ken benævnelse man mest træfiPende bør anvende, og det

bliver da overladt fuldstændig til ens eget skjøn, hvilken af

hvilken man skal vælge. Som et instruktivt eksempel paa

overgange fra botner til sækkedale og derigjennem til dale

omtaler Helland^) Tromsdalen, der fra Tromsøsundet strækker

sig opunder Tromsdalstind. Jeg har ved en bestigning af

Tromsdalstind selv havt anledning til at anstille undersøgelser

angaaende forholdet fra dette sted, og det vil vistnok være

vanskelig at finde et eksempel, der bedre end denne dal

illustrerer overgangene. Med sin senere denuderede bund-

moræne, en dalbund der efterhaanden stiger, inderst inde en

morænesø og bratte, afsluttende fjeldvægge, hvori forvitring

og rindende vand senere har øvet sin virkning, afgiver Troms-

dalen et eksempel paa — skal man sige sækkedal eller dal.

Jeg skal ikke gaa nærmere ind paa det mærkelige forsøg,

Hansen-) gjør paa at opstille en bestemt skillegrænse mellem

botn og sækkedal; jeg kan ikke betragte det førte ræsonne-

ment som andet end et udslag at en ensidig betragtnings-

maade, gründet ikke paa iagttagelser ude i naturen, men paa

gjennemgaaelsen af visse statistiske data.

Nordre Uladal tager sin begyndelse ved Uladals bandet.

Oppe paa bandet, der jo Hgger i den evige snees region, har

den stribede, i bænke optrædende gabbro været saa udsat for

senere forvitring, at skuringsstriber, erosionsfurer, ja til og

med roches moutonnées ikke kunde findes; derimod antyder

overfladens relief, at det herværende vandskille tillige repræ-

senterer det tidligere bræskille. I syd afsluttes Nordre Ula-

dal ikke af en brat fjeldvæg, som almindelig tilfældet er i

botnerne og sækkedalene, men af en skraaning, der svarer

omtrent til dalsidernes, hvorved den inderste del bliver paa

en vis maade tragtformet og tillader at danne sig en noksaa

tydelig forestilling om forholdet mellem sækkedal og dal.

1) Helland: Om Indsøerne i Italien og Fjordene i Norge, Pag. 395.

2) 1. c, Pag. 393:

3) Hansen: Om beliggenlieten av bræskillet, Pag. 86. 87.



44 Peter Annæus Øyen.

Inderst inde træfier man nede i dalbunden to mindre botn-

søer lige efter hinanden; ifølge sin hele karakter er de klippe-

bassiner; men ur og grus optræder paa en saadann maade,

at direkte bevis mangler. Jeg bar ved en tidligere anled-

ning^) givet et overfladeproiil svarende omtrent til et tversnit

mellem de to botnsøer; af dette vil sees, at man allerede deri

bar en stor tilnærmelse til dalformen.

Karakteristisk for botnerne er jo, at de ofte i den inderste

del bar en liden indsø, der enten kan være et klippebassin

eller en morænesø; i sækkedalene træffer man meget ofte

ligesom i Nordre Uladal to, eller man træfier endog flere

efter binanden i dalens længderetning. Jeg bar ved en tid-

ligere anledning^) frembævet dette fænomens generelle be-

tydning og antydet, at man muligens kunde finde en for-

klaring dertil i fænomener, der kan iagttages ved nu eksi-

sterende bræer. Jeg bar ligeledes ved en tidligere anledning^)

gjort opmærksom paa det karakteristiske træk, de eroderede

dale besidder i deres trappetrin, og ligeledes antydet dette

fænomens sammenbæng med direkte iagttagne fænomener
ved nu eksisterende bræer. Efter min mening maa disse to

fænomener: indsøserier og daltrin sammenfattes under et;

begge maa de som beslegtede fænomener bave en fælles aar-

sag, der maa være af generel karakter og staa i genetisk

forbindelse med den eroderende krafts egen udvikling. Begge
de nævnte fænomener maa altsaa betragtes som resultatet af

en kraftvirkning, der om end i bvert enkelt tilfælde kvanti-

tativ forskjellig dog i begge tilfælde maa være kvalitativ ens.

I sit arbeide „Om Botner og Sækkedale samt deres Be-

tydning for Tbeorier om Dalenes Dannelse" syntes jo Helland^)

for botnernes vedkommende at være enig i den af Lorange^)

fremsatte tbeori, ved bvilken frostsprængningen og atmos-

færiliernes indvirkning kom til at spille bovedroUen — selve

bræens virkning blev foruden at begunstige temperaturvaria-

tionen (et forbold som forresten ikke blev paavist) ind-

skrænket til en exportørs. Det er væsentlig den samme tbeori,

^) Den norske turistforenings aarbog 1893, Pag. 62.

2) Øyen: Bidrag til det nordlige Norges geologi, Pag. 5.

^) Øyen: Pytbræen (Et bidrag til Folgefonnens geologi), Pag. 4 5.

4) Geol. Førn. Pørh. Stockbolm, B. II, Pag. 349.

5) 1. c, Pag. 347.
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som nu for botnernes vedkommende anerkjendes af den gla-

ciale erosionstheories modstandere^). Senere har imidlertid

Helland^) udtalt sig meget bestemt for, at der selv ved de

smaa botnbræer finder sted en skuring. Allerede i mine „Is-

bræstudier i Jotunheimen" (cfr, Pag. 55) udtalte jeg min til-

slutning til den opfatning, at forskjellen mellem erosions-

evnen hos en botnbræ og en dalbræ ikke er af kvalitativ,

men kun af kvantitativ art; samtidig gjorde jeg imidlertid

opmærkoom paa, at bræens betydning som eksportør og dens

indflydelse ligeoverfor temperaturen var to momenter, som
nødvendigvis maatte tåges med i betragtning. Denne opfat-

ning, der var gründet i den maade, hvorpaa erosions- og con-

figurationsforhold o]3traadte i Jotunheimen, har jeg ved senere,

talrige iagttagelser paa andre steder ikke fundet nogen grund

til at forandre. Det eneste skulde være, at de tre faktorers

indbyrdes kvantitative forhold er blevet mere præciseret saa-

ledes, at jeg nok tror at kunne udtale, at ved noget større

bræer vil under almindelige forhold den egentlige erosion

være den overveiende, medens de to sidstnævnte faktorer vil

spille en fremtrædende, ja til og med dominerende rolle ved

smaa og høitliggende bræer.

Selv om man i Jotunheimen lod de i form af erratiske

blokke, men hovedsagelig som forskjellige morænearter fore-

kommende løse masser ud af betragtning, saa tydede jo slam-

mængdebestemmelserne^) paa en ikke ganske ubetydelig ero-

sion, og i en senere opsats „Slammængden i bræelve"*) har

jeg paavist, at denne slammængde nødvendigvis maatte til-

tage, eftersom man ved at gaa tilbage mere og mere nær-

mede sig istidens større og selvfølgelig langt mere eroderende

bræer. Der var jo saaledes ingenting iveien for, at botner

og dale, ja indsøer kunde være eroderet — ja ikke nok der-

med : tilbageført til sit oprindelige leiested maatte jo nødven-

digvis alt dette slam udfylde en hel del af de i fjeldmassen

nu værende fordybninger.

1) Cfr. f. eks. Helm's fremstilling i „Handbuch der Gletscherkunde",

Pag. 400 og Schiøtz's fremstilling i „Nogle Bemerkninger om Dan-

nelsen af Strandlinier i fast fjeld", Pag. 7.

2) Helland: Om Indsøerne i Italien og Fjordene i Norge, Pag. 392.

3) Øyen: Isbræstudier i Jotunheimen, Pag. 50—52.

*) Naturen 1893, Pag. 340 flg.
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Effcerhaanden som undersøgelserne skred frem, og effcer-

haanden som ikke alene Jotunheimen, men ogsaa andre trakter

har været gjenstand for mine nndersøgelser, er imidlertid

ogsaa andre faktorer traadt i forgrunden. Det er ikke alene

den blotte eksistense af botner, dale og indsøer, som over-

rasker, men ogsaa deres udseende og deres gruppering. I

række optraadte de : sø efter sø, daltrin eftej daltrin — regel-

mæssigbeden var for stor til, at den i længden kunde undgaa

opmærksombed. Da regelmæssigbeden var saa stor, laa det

Skematiseret erosionsprofil.

imidlertid nær at søge aarsagen ikke i alle de lokale forhold,

der betinges af bergart, skiktstilling o. s. v., men i en generel

fysisk lov ; og da det var de bræeroderede dale, som frembød

denne eiendommelighed, maatte denne lov selvfølgelig søges

hos selve isbræerne. Der maatte hos disse kunne paavises saa-

danne forhold, der antydede en veksling af paitier med ster-

kere erosion og partier mesd svagere, et forhold som man paa

forhaand ganske naturlig maatte vente repræsenteret i mere

eller mindre koncentrerede partier.

Efter at jeg paa flere steder havde fundet, at saa virkelig

maatte være tilfældet, stillede sagen sig klarere, og fæno-

menet var igrunden slet ikke saa sjeldent. Det traadte jo

rigtignok paa sine steder ikke saa tydelig frem. Der var jo

som oftest kun et trin, saaledes ved Heilstugubræen, Svelje-

naasbræen, Suphellebræen
; men der forekom ogsaa to — ßem-

besdalsskaaken, Nordøstre Leirbotnskaak (Hardangerjøkelen)

— ja endog tre — Pytbræen (Polgefonnen). Eiendommelig
maa jo erosionsforholdet stille sig ved de bræer, for hvilke

jeg ved en tidligere anledning har indført benævnelsen „kølle-
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formet bræ"^), et forhold som forresten allerede Bøhm^) har

gjort opmærksom paa.

Jeg har søgt at gjøre forholdet anskuelig i et vedføiet

skematiseret erosionsprofil og har lagt til grund det meget

hyppige tilfælde, at bræen ender som kalvningsbræ netop ved

søens øvre ende. Den prikkede linje angiver fjeldoverfladen,

og ved en streget linje er bræen rekonstrueret svarende til

den tid, da den strakte sig til søens nedre ende, hvorved dog

bøf mærkes, at bræen paa denne tid idethele havde en noget

større mægtighed end nu.

Ved den betragtning, som nu er gjort gjældende, er der

ikke alene vundet et moment af betydning for spørgsmaalet

om indsørækkers og daltrins oprindelse; men haand i haand

dermed er et vigtigt moment for selve erosionstheorien vundet^

rigtignok ikke et nyt, men fremkommet paa en fra den al-

mindelige afvigende maade. De to resultater vil gjensidig

støtte hinanden. Thi hvad der er vundet, er nemlig intet

mere og intet mindre end, at der til bræens mere koncen-

trerede og mægtigere partier svarer relative fordybninger i

overfladen: paa et vist stadium har man et daltrin — fort-

sætter erosionen videre, faar man en indsø. Og dette kan
gjentage sig gang paa gang, ja endog paa flere steder sam-

tidig.

Tidligere antoges jo bræen at erodere væsentlig ved

hjælp af sin bundmoræne. I „Zur Frage der Gletschererosion"^

(Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Classe der

k. bayer. Akad. der Wiss. 1890. B. XX. Heft. III. Pag.

435—444) gjorde rigtignok Blümcke og Finsterwalder op-

mærksom paa, at der foruden den almindelige af temperatur-

veksling betingede forvitring ogsaa under selve bræerne fin-

der sted en forvitring betinget af isens aggregatsforandring

under trykveksling.

Naar nu imidlertid forholdet stiller sig saadan, at man ser

bræens mere eller mindre koncentrerede partier gjenspeile

sig i overfladens configuration, saa ligger det snublende nær,

at overføre kraftvirkningen til selve bræen — ja naar man
stiller sig klart for øie det uhyre tryk, som bræen øver paa.

1) Øyen: Pytbræen (Et bidrag til Folgefonnens geologi), Pag. 6.

2) Bølim: Bodengestaltende Wirkungen der Eiszeit, Pag. 23.
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sit underlag og erindrer de blankpolerede fläder, der ofte

findes som mærke efter isens arbeide, saa undrer man sig

over, at dette moment ikke for længe siden er betragtet

som væsentlig ved bræerosionen. Hvorledes bræen selv

eroderer sit leie, er paa en mesterlig maade fremstillet af

Bøhm^). Naar imidlertid Bølim lægger en stor vegt paa

„Steilen rascherer Bewegung oder gesteigerten Druckes"^), saa

maa man huske nøie paa, at disse to faktorer kan inter-

ferere paa mangfoldige maader saaledes, at endog modstandere

af den glaciale erosionstheori paa sine steder tilsyneladende

kan have ret i sit ræsonnement. Slaaende resultater erholder

man, naar bevægelse og tryk interfererer paa en saadan maade,

at de to komponenter falder i samme retning, saaledes som
tilfældet er ved flere indsødannelser. Jeg ved ikke, om det er

de fænomener, jeg nu har gjort opmærksom paa, Penck har

havt for øie, naar han siger: „Ein Gletscher wirkt nicht wie

ein Pflug, er wirkt in der Art wie rasch fliessendes "Wasser,

welches im Stande ist, Sand und kleine GeröUe bergan zu rollen,

er wirkt wie ein lebhafter Gebirgsbach"^); men udtrykket

lader sig træffende anvende ogsaa ligeoverfor disse fænomener
— afvekslende indsnevring og udvidning, afvekslende erosion og

aflagring er fælles for begge. Den maade, hvorpaa Heim*)

behandler denne Penck's sætning, er et illustrerende eksempel

paa, hvilken ensidig betragtningsmaade modstanderne af den

glaciale erosionstheori ofte gjør gjældende ligeoverfor de i

forbindelse med bræerosionen staaende fænomener. Indtil de

nødvendige exakte undersøgelser med hensyn til bræbevæ-

gelse og bræmægtighed foreligger, har man i „veined struc-

ture" (Forbes) et fænomen, der leder langt paa vei ved be-

dømmelsen af hidhørende forhold.

Efter at Nordre Uladal er traadt til, bliver Visdalen videre
;

i dalbunden og opover fjeldsiderne optræder tildels større

masser af morænegrus, og paa begge sider aabner der sig

sidedale i, hvilke bræer træder frem, hvorefter den saa endelig

senere forener sig med Bæverdalen.

') Bøkm: Bodengestaltende Wirkungen der Eiszeit, Pag. 8—11.

2; 1. c, Pag. 20.

^) Penck: Vergletscherving der deutsclien Alpen, Pag. 388.

*) Heim: Handbuch der Gletscherkunde, Pag. 392.
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Bæverdalens dalføre liar jeg fulgt oppe fra Nettosætrene.

Morænegrus forekommer tildels rigelig i dalbunden og opover

dalsiderne; men den herskende glimmerskifer og fyllit synes

lidet skikkede til at opbevare skuringsfænomenet — dog ser

man i dalens relief tydelig, at isbevægelsen har været ned-

over dalen. Jeg har før omtalt forholdene efter sammenløbet

med Leirdalen.

Den bræ, der saa dannedes ved Bæverdalens og Visdalens

forening, kunde man simpelthen kalde Bæverdalsbræen. Mær-
kerne efter denne finder man nedover fra Røisheim til An-
vord, dels i form af erosionsfurer dels i form af roches mou-
tonnées — begge snor de sig med i dalens bøininger; tyde-

lige skuringsstriber lykkedes det mig heller ikke her at frem-

finde. Jeg har tidligere omtalt de paa dette strøg optrædende

morænemasser.

Efteråt Bæverdalsbræen derpaa er sammensmeltet med
Ottabræen^), kan man forfølge mærkerne efter denne sidste

mod øst over Lom og Vaage i de paa mange steder optræ-

dende erosionsfurer og roches moutonnées, der tydelig viser

isstrømmens østgaaende bevægelse; ja paa sine steder ånder

man endog de fine skuringsstriber vedligeholdt — overalt

føier skuringsfænomenet sig ind i dalens retning. Moræne-
masser optræder paa mange steder rigelig i dalbunden, her

og der i større mængde
;
paa sine steder ser man antydning

til en veksling af grovere og finere materiale. Strandmoræne-

rester er tidligere omtalt.

Jeg skal ikke ved denne anledning forfølge de glaciale

mærker videre, men kun minde om de allerede før omtalte

strandmorænerester i selve Grudbrandsdalens hoveddalføre —
de vidner jo om, at isbræer engang i tiden sendte sine tunger

langt nedover. Ligeoverfor disse fra Jotunfj eldene udgaaende

^) Jeg kan her gjøre opmærksom paa, at allerede Hørbye (Observations

zur les phénomènes d'érosion en Norvège, Pag. 15) omtaler et „petit

système de stries — qui à cause de la pente du terrain ont

la direction vers le N. et l'E., direction probablement tout à fait

locale et subordonnée. — M. Keilhau trouva des stries sur le

versant oriental de cette montagne à peu près parallèlement

à la vallée de Visdal. Le long du lac Otta, au contraire

les masses qui dérivaient de l'Ymesfjeld, ont dirigé leurs cours

vers l'Est".

Nyt Mag. f. Naturv. XXXV, I. 4
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lauge isbræer har jo Hansen øvet en meget mærkelig kritik^)

og beklager sig gjentagne gange ^) over det uheldige i, at

isbræstudiet tog sin begyndelse i Alperne
;
men hvis resultatet

af at fordybe sig i den saa meget paaberaabte „storbræernes

fysik" ^) med tilsidesætte] se af de kjendsgjerninger, som alpe-

bræer frembyder, er jøkelspekulationer af en saa uheldig art,

som de i nævnte kritik fremkomne, da maa man være for-

nøiet over, at isbræstudiet tog sin begyndelse paa det sted,

det gjorde. Jeg skal ikke nu opholde mig ved denne kritik,

da det materiale, som foreligger, er altfor ufuldstændigt til at

kunne danne sig et klart billede, saavel af firngebetets som
af de egentlige isstrømmes udstrækning under de forskjellige

faser af afsmeltningen. Den fremtidige forskning har paa dette

omraade et stort detailarbeide for sig. Imidlertid skal jeg

ikke undlade ved denne anledning, at henlede opmærksom-
heden paa de storartede bræfænomener, d&r staar i forbin-

delse med nedisningen i Karakorumbjergene ^), hvor man har

isstrømme paa 60—70 km. længde, for en stor del med en held-

ning af kun 1 à 2 grader, og hvor man har den rigeste an-

ledning til at studere bræsjøfænomenet og de i forbindelse med
en uregelmæssig bi

æ

variation staaende morænefænomener ^).

Saavidt man kjender de forskjellige egnes nuværende nedis-

ning, turde det være, at man her nærmest har at søge et side-

stykke til de forhold, som gjorde sig gjældende i Norges cen-

trale og sydøstlige del under den sidste del af istiden.

Storaadalsbræen har sikkerlig havt sit bræskille ved Høg-
vaglen. Det har rigtignok ikke lykkedes mig her at paavise

Ï) Hansen: Om beliggenheten av bræskillet, Pag. 10—12.

2) Arch, for Math, og Naturv- B. 14, Pag. 275. 286.

3) Hansen: Om beliggenheten av bræskillet, Pag. 37.

Arch, for Math, og Naturv. B. 14, Pag. 279.

*) En skildring af de herværende interessante bræforhold har nylig-

den bekjendte alpinist W. M. Conway leveret i et større værk „Clim-

bing and Exploration in the Karakorum—Himalayas", et verk som
det imidlertid ikke har lykkedes mig at faa fat i, hvorfor jeg til-

lader mig at henvise til et kortere uddrag i Dr. Petermann: Geo-

graphische Mittheilungen B. 40, Pag. 241—243. Senere har den

samme forfatter udgivet „Climbing and Exploration in the Karako-

ram Himalayas" (Containing Scientific Reports), cfr. The Geographical

Journal, London, 1895, Vol. V, Pag. 88.

5) Cfr. Heim: Handbuch der Gletscherkunde, Pag. 426—428.
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skuringsfænomenet hverken i form af striber, furer eller mou-

tonnerede kupper, hvilket dels kan skrive sig fra de endnu

ufuldstændige undersøgelser dels fra, at stedet ligger oppe i

en for forvitring sterkt udsat region, og endelig dels fra, at

skuringsfænomenet som regel er lidet udpræget inden fim-

gebeteme; men indsødannelse og overfladens relief antyder

dog skillets omtrentlige beliggenhed.

Den fordybning, som Storaadalsbræen har efterladt i fjeld-

massen, er her øverst oppe et udmærket eksempel paa, hvor-

ledes sækkedal kan gaa over til dal, naar den afsluttende

fjeldvæg efterhaanden mister det for botnerne oprindelige

præg, enten nu dette sker ved bræmassens egen erosion eller

ved det rindende vands og atmosfæriliemes senere denude-

rende indüydelse, Saadanne overgange er forresten ingen

sj eldenhed, og man vil ved efterhaanden at fjerne sig fra den

nuværende nedisnings centrum paa mange steder have rig

anledning til at iagttage, hvorledes den for botner og sække-

dale typiske form mere og mere udviskes i de perifere dele

af nedisningsfeltet og nærmer sig den almindelige dalform.

Som særdeles instruktive studiefelter i den henseende skal

jeg nævne Rondeme og Eutenfjeld.

I Øvre Høgvageltjern træffer man saa nede i dalbunden

et tydeligt mærke efter den nedad dalen gaaende bræstrøms

arbeide; ved elvens udløb af tjernet ser man nemlig det

utydelig moutonnerede faste fjeld stikke frem paa begge sider,

saa at tjernet har karakteren af et klippebassin, skjønt der

paa sine steder ogsaa findes endel grus og ur. Nedre Høg-
vageltjern maa derimod opfattes som en morænesø, idet nemlig

foran dette store masser af grus optræder nedover mod Lange-

vand, ved hvis øvre ende, der findes endel større erratiske

blokke, og langs våndet selv optræder paa fiere (steder mo-
rænegrus. Her har man saa et interessant tilløb i den høit

oppe i nordøst liggende Søndre Uladal, ogsaa blot kaldt Ula-

dalen. Denne er i orografisk henseende særdeles vigtig, idet

trindannelsen her gjentager sig, man kunde sige dobbelt— og

ikke nok dermed; men i hele dalens udseende, fra den utydelig

botnformede afslutning øverst oppe har man her botn-, sække-

dal- og daldannelsen for sig — man kunde sige: samlet paa

et bræt. I to trin, med to søer i hvert, ligger her som klippe-

bassiner at betragte de fire Uladalstjern i en brudt række
4*
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efter hinanden. Eigtignok lykkedes det mig ikke at paavise

skuringsfænomenet hverken i den ene eller anden form, ja

der optræder endog løse masser foran dem; men disse synes

efter alt at dømme kun at beståa af en ved det faste fjelds

opsprængning og forvitring paa stedet dannet ur. Langevand

er et utvivlsomt klippebasin. Yed våndets nedre ende rinder

den udløbende elv over fast fjeld, og rundt om ser man
de smukt moutonnerede kupper; fjeldoverfladen er saa at

sige bestrøet med større og mindre erratiske blokke. Man
lader sig lede af det moutonnerede fjeld nedover dalen og

støder saa paa Hellertjern, der ligeledes er et veritabelt klippe-

bassin. Rundt om er man ber omgivet af moutonnerede kup-

per og omstrøede flytblokke, og det er ikke alene i dalbunden,

man ber finder disse glaciale mærker
; men man ser roches

moutonnées med erratiske blokke ofte i de mest fantastiske stil-

linger høit op over dalsiderne. Fra Hellertjern stiger man
saa med en gang ned i den egentlige Storaadal — man har

et noksaa udpræget daltrin for sig, og man opdager meget

hurtig grunden: en brædal kommer nemlig til fra nord, og

ved de to bræers forening har erosionsevnen vokset betydelig

netop paa grund af den forøgede bræmægtighed og deraf

tillige følgende bræhastighed. Dette er forresten et fæno-

men, som man noget længere fremme faar et endnu mere

frappant eksempel paa, idet nemlig resultatet ved foreningen

af Storaadalsbræ, Yesleaadalsbræ og Svartdalsbræ er blevet

erosionen af den betydelige indsø Grjende.

Gjende er af Helland opmaalt i hele sin længde, og jeg

henviser derfor til disse interessante dybdemaaP), der viser

flere mærkelige forhold. For det første tiltager dybden, saa-

ledes som man jo maatte vente, var tilfældet, helt hen imod

Memurudalen — paa en undtagelse nær, nemlig at der paa

stykket udenfor de fra Knutshulbræ og Skarflybræ kommende
elve er et lokalt grundere parti. Udenfor Memuruelven op-

træder saa et paafaldende grundt parti. Snart naaes dog
igjen den forrige dybde, som derpaa hurtig vokser, og kort

efter naaes Gjendes største dybde (146 m.). Nu aftager igjen

dybden nogenlunde regelmæssig med undtagelse af, at der

findes et lokalt grundere parti udenfor Leirungselvens munding.

^) Norges geol. undersøgelse, aarbog 1892. 93, Pag. 94.
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Der gjenspeiler sig i disse dybdemaal forhold, som ikke

let kan undgaa opmærksomlied. Fra først af maa jo bræ-

hastigheden tiltage, og overensstemmende dermed erosions-

evnen — svarende til dette ser man, at dybden tiltager. Den
forøgede bræmægtighed og bræhastigbed, som er følgen af

Memurudalsbræens betydelige tilløb, maa jo nødvendigvis med-

føre en forholdsvis rask tilvekst i erosionsevnen — tilsvarende

finder man en rask tilvekst i dybde, ITdover mod enden af-

tager jo bræen saavel i mægtighed som i hastighed, og ero-

sionsevnen maa selvfølgelig affcage — i fuldstændig overens-

stemmelse dermed ser man dybden efterhaanden aftage. Der

er jo i dette tilfælde en saadan overensstemmelse mellem de

forskjellige faser i bræens egen udvikling og de tilsvarende

orografiske forhold, at det vilde være i høieste grad besyn-

derlig, om det kun var tilfældighedernes spil, Modstandere

af den glaciale erosionstheori vil kanske indvende, at jeg i

denne udvikling har forbiseet en meget væsentlig ting, nemlig

de optrædende grundere partier; men jeg skal søge at vise,

at det i dette tilfælde er berettiget at gjøre saa netop paa

grund af disse grundere partiers særegne forekomstmaade.

Som det vil fremgaa at de slammængdebestemmelser, jeg tid-

ligere har udført i flere af Jotunheimens bræelve, er jo den

aarlige slamudførsel inden dette omraade ingenlunde ubetyde-

lig; i Memuruelven fandtes den jo forresten forholdsvis meget
stor^). Dette vil ganske naturlig have til følge en betydelig

slamafsætning i de af bræelvene gjennemsfcrømmede indsøer; og

jeg kan i denne forbindelse gjøre opmærksom paa, at allerede

i aarhundredets begyndelse udtalte Naumann med hensyn til

Ottavand: „Der See ist nicht zu beschiffen, wegen der häu-

figen wandelbaren Sand-A.nhäufungen, die überall Untiefen

bilden, vorzüglich in der Nähe von Lomm" ^). Et saadant

grundt parti har man anledning til at iagttage ogsaa i Gj en-

des vestlige ende; inde ved stranden ganske grundt, stiger

dybden efterhaanden, indtil den omkring et par hundrede
meter ude har naaet en to— tre meter, hvorpaa udfyldningen

falder af med braadyb paa fuldstændig terrassemæssig maade.
Denne terrasses overfiade viser paa flere steder prægtige bølge-

') Naturen 1893, Pag. 341.

2) Gilbert: Annalen der Physik u, Chemie B. 11, Pag. 189.
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slagsmærker. Som det imidlertid vil fremgaa af det fore-

gaaende, falder de tre grundere partier, der i Gjende danner

undtagelser fra den almindelige fundne regel med hensyn til

dybdernes til- og aftagen, netop udenfor mundingen af tem-

melig store og meget slamførende bræelve, hvorfor jeg an-

tager, at man sikkerlig har at søge aarsagen til den forholdsvis

ringe dybde paa disse tre steder i vedkommende elves delta-

dannelser — og dermed har man dybderne passende saa godt

som vel mulig med Gjendebassinets glaciale oprindelse.

Gjende maa befragtes som et klippebassin. Rigtignok op-

træder ved elvens udløb af våndet endel morænegrus; men det

faste fjeld stikker dog paa begge sider frem paa en saadan

maade, at karakteren maa kaldes utvivlsom. Roches mouton-

nées og erratiske blokke optræder paa en karakteristisk maade
ved Gjendes østlige ende. Skuringsretningen synes her i de-

taljen at have været noget forskjellig ') ; sandsynligvis fordi den

ret imod opstikkende Gjendehals har virket afbøiende paa

bræisens sidste rest. Hørbye ^) angiver saaledes skuringen gaa-

ende mod nordøst ; Reusch ^) angiver østnordøst. Man har alt-

saa^idethele en over mod Sjødalen pegende nordøstlig retning.

Jeg skal her meddele en af Keilhau gjort interessant

iagttagelse: „Fra Besse-Stølen", siger han, „foretog jeg —
en Excursion til Gjendin-Vand, og kom paa denne først forbi

Sydenden af 0. Sjodals-Vand. Her, lidt sydenfor Besse-

JElvens Indmunding i Våndet saaes en Gruusvold, der lø ber

i en Halvcirkel, vendende Convexiteten nedad, saa at denne

Vold utvivlsomt synes at være et gammelt Jøkelgjærde. Nogle

Skridt udenfor samme er et Stykke af en lignende Vold, som
løber concentrisk med den indre, og som lisbræen har dannet

ved at være kommen Dalbunden nærmere"*).

1) Keilhau angiver saaledes fire forskjellige skuringsretninger fra Gjende-

halsen, samtlige mod øst noget afbøiet mod nord, og omtaler „tyde-

lige Stødsider med meget fuldkommen Afslibning" („Beretning

om en Reise i Lomsfjeldene o. a v. i Sommerferierne 1844. — B.

M. K." — Manuskript).

2) Hørbye: Observations sur les phénomènes d'érosion en Norvège,
Pag. 15.

3) Norges geol. undersøgelse, aarbog 1892. 93, Pag. 58.

*) „Beretning om en Reise i Lomsfjeldene o. s. v. i Sommerferierne

1844. — B. M. K. — (Manuskript).
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Nu følger lige efter hinanden de to Sjodalsvand; foran

dem begge finder man i svævende lagstilling staaende fast

fjeld, og de maa derfor betragtes som klippebassiner — men
man maa dog ikke förbise, at de paa begge steder forekom-

mende store masser af morænegrus kan have bidraget sit til op-

dæmningen. Jeg har ikke materiale til at forfølge denne bræ-

strøm videre, men skal her tilføie nogle faa iagttagelser fra den

nærmest mod nordvest tilstødende fjeldstrækning. Med hensyn

til de orografiske forhold ved Bessevand skal jeg henvise til

Hellands^) interessante fremstilling af disse og kun tilføie, at der

foran våndet optræder store masser af morænegrus. Rusvand
er ifølge sin hele karakter et klippebassin. Det faste fjeld

ved våndets østlige ende bestaar af en gneisagtig feldspat-

førende kvartsit; denne viser smukt moutonnerede former, der

viser isstrømmens østgaaende bevæ-gelse, og rundt om er fjeld-

overfladen som strøet med erratiske blokke, for en stor del

gabbroblokke. Der optræder imidlertid ogsaa ved elvens ud-

løb af våndet endel morænegrus, der mod øst nedover langs

elven tildels optræder i noget større, delvis denuderede masser.

Endelig skal jeg tilføie nogle iagttagelser af Keilhau fra

Yeofjeld og nærmeste omegn: „Paa flere Steder ved Tesse-

Vandet, men især sydostlig ved samme, ligge høist betydelige

Masser af Sand, Gruus og Blokke; de sidste ere mest skarp-

kantede og bestaae af Egnens Skifere; de afrundede ere Va-
rieteter af Norit og Hornblendebildninger som Omegnens.

Fra Fuglsæteren stiger man mod Syd op til Veo-

fjeld, et omtrent i eller lidt over Birkegrændsen liggende

Plateau, ligt disse mange her forekommende Fj eldsletter, som
videre mod Syd over til Valders tillægges Benævnelsen Flye.

Saagodtsom |hele Veofjeld er belagt med Masser af Sand,

Gruus og løse Stene, Ovenpaa udgjøre de et temmelig jævnt

Dække; kun seer man hist og her ved Bækkene smaae Mæler

dannede i dette Terrain paa samme Maade som Leer-Mælerne

i Leerlandet i vore sydlige Provindser. Men paa Afialdet

mod Nord have de løbende Vande udskaaret en Mængde
Raviner deri, og nogle af disse ligge saa tæt sammen, at

smale Rygge ere fremkomne, hvilke man, uden at have en

Oversigt over det Hele, kunde antage for forhenværende Mo-

1) Norges geol. undersøgelse, aarbog 1892. 93, Pag. 97—99.
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rainer, især naar de ere bøiede som Massen x ved de saa-

kaldte Blokshauge. Disse sidste, z og y paa vedstaaende

Planrids, ere ogsaa ganske merkværdige, til ganske kuppei-

förmige Høie tildannede Masser ; de stige til en Høide a£ vist

meer end 50 Fod lodret over deres Basis, og bestaae næsten

blot af store, løse Stenstykker, Skiferblokke med næstenganske

skarpe Kanter og Hjørner samt nogle afrundede Blokke af

fastere Bjergarter"^).

'/ t 1 1 I v! ^

i \ m Jl ci
7 <> / ^ ^

§^ =

„Planrids af og ved Blokshaugene".

Utladalsbræen har taget sin begyndelse øverst i Grav-

dalen mellem Høgvaglen og Stehø. Skillevæggen mod Leir-

dalsbræen i nordost er imidlertid faldt næsten væk, og man
har her et udmærket eksempel, hvorledes gjennemsættende

dale dannes ved, at skillevæggen mellem til hinanden stø-

dende sækkedale efterhaanden borteroderes. Allerede i Grav-

dalens øverste del viser det tydelig moutonnerede faste fjeld

bræstrømmens vestgaaende bevægelse. Videre mod vest føl-

ger nn foruden flere mindre tre noget større tjern, der væ-
sentlig maa betragtes som klippebassiner. Grus og paa stedet

opvitret ur optræder rigtignok tildels ; men de tæt sammen
og tildels temmelig høit opstikkende moutonnerede fjeld-

knauser synes dog at gjøre forholdet utvivlsomt. Videre mod
vest nedover Gravdalen og Utladalen optræder nu roches

moutonnées paa en saa udpræget maade, som man sjelden

eller aldrig er vant til at finde i høifjeldet, men gjenkalder

i erindringen Kristiania!jordens moutonnerede kyster. Sku-

^) „Beretning om en ßeise i Lomsfjeldene o. s. v. i Sommerferierne

1844. — B. M. K." - (Manuskript).
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ringsstriber lykkedes det mig ikke at paavise, men derimod

erosionsfurer tildels af betydelige dimensioner; overalt føier

skuringsfænomenet sig ind i dalens retning. Erratiske blokke

er meget hyppige ned gjennem dalen og indtager paa de

moutonnerede, snart gråa snart rustbrune kupper ofte en meget

dominerende stilling. Med sine fremtrædende glacialfæno-

mener og talrige sidedale er Utladalen en af Jotunheimens

interessanteste dalfører.

Efter nu at have omtalt mærkerne efter fire centrale bræ-

strømme skal jeg endelig tilslut ganske kort omtale et den

samme centraldepression gjennemsættende dalføre, Mjølke-

dalen. Ofte finder man hele det dalføre, som fra Skogadals-

bøen i vest i en svag bue gjennemsætter fjeldmassen over

mod Bygdin, benævnt Mjølkedalen; men den vestlige del af

dette dalføre saa langt som til det trin, man møder netop øst

for Skogadalsbræen, heder egentlig Skogadalen. Aarsagen

til det nævnte trin træder klart i dagen — det er det samme
fænomen, som ]eg tidligere havde anledning til at henlede

opmærksomheden paa ved Storaadalsbræen; idet den fra Mjølke-

dalen kommende bræ stødte sammen med Skogadalsbræen

forøgedes dens erosionsevne, og resultatet blev den dybere

liggende Skogadal. Umiddelbart efter at man fra Skogadalen

over det nævnte trin er steget op i Mjølkedalen, møder man
i det første tjern et veritabelt klippebassin ; rundtom ser man
de fremtrædende roches moutonnées, der viser bræstrømmens

vestgaaende bevægelse, og erratiske blokke er strøet i mængde
omkring paa dalbunden. Videre mod øst følger nu en række
af tjern, dels fast fjeld dels morænegrus og ur i dalbunden —
moutonneret fjeld med tildels store erosionsfurer, men uden
finere stribning sammen med flytblokke af forskjellig størrelse.

Dalsiderne er gjennem Mjølkedalen rige paa urer, dannet ved
nedrasning fra de omgivende fjelde. Nu følger paa dalens

sydside som et i klippemassen udskaaret bassin Øvre Mjølke-

dalsvand, der opdæmmes af en fra Uranaasbræen udskydende
bræarm, Mjølkedalsbræen. Mjølkedalen svinger nu mod syd-

øst, og fire tjern følger nu i række efter hverandre; om de

skal betragtes som klippebassiner eller som morænesøer, tør

jeg efter de ufuldstændige undersøgelser ikke afgjøre. Det
sidste i rækken, altsaa det sydøstligste ligger lige inde i da-

lens noget botnformede afslutning, og herfra stiger man fra



58 Peter Aniiæus Øyen.

Øvre Mjølkedalen op paa passet, hvor mindre fremtrædende

rockes moutonnées antyder ogsaa det omtrentlige bræskille
;

ved at stige ned paa passets sydside kommer man saa ned

i en anden botntormet dalafslutning, men denne vender i syd-

lig retning, og man er nu nede i Nedre Mjølkedalen. Øverst

oppe finder man ogsaa lier et tjern, der synes at være et

klippebassin, idet nemlig moutonneret fast fjeld optræder lige

foran det ved elvens udløb. Noget længere nede mod syd

ligger saa store Mjølkedalsvand, der maa karakteriseres som
et klippebassin; thi foran det har man prægtige roches mou-

tonnées, og rundt om finder man fjeldmarken oversaaet med
erratiske blokke. Mjølkedalen fører nu ned til Jotunheimens

største indsø, Bygdin. Efter det foregaaende turde det nu
næsten være overflødig at gjøre opmærksom paa, hvilken stor

betydning de i Mjølkedalen fremtrædende fænomener har ved

studiet af daldannelsens genetiske udvikling. Af Bygdin gav

Helland^) et dybdeprofil, der tyder paa bassinets glaciale op-

rindelse, og i fuld overensstemmelse dermed er det ogsaa, at

det af Reusch^) opfattes som et utvivlsomt klippebassin. I

denne forbindelse kan det ogsaa mærkes, at Reusch^) fandt

skuringsfænomener, der angav isstrømmens østgaaende bevæ-
gelse, ved den vestlige ende af Strømvand.

Længere mod øst synes imidlertid bevægelse mod sydøst

at indtræde ; men om der i dette tilfælde har fundet sted

en afbøining, eller om man har for sig af hinanden uafhæn-

gige, lokale skuringssystemer, maa en fremtidig detailauder-

søgelse afgjøre. Jeg skal i denne forbindelse meddele nogle

af Keilhau gjorte, meget interessante iagttagelser fra Espe-

dalen, som man finder nedtegnet i et af ham efterladt manu-
skript: „ Geognostiske Iagttagelser, anstillede i Sommerferlerne
1843".

Keilhau fandt „tydelige Frictions-Furer paral-

lelt med Dalen og Espedals-Vandet; Stødsider i Vest.". Og
fra „Trakten omkring Espedals-Våndet" meddeles følgende:

„Man ser opefter begge Dale Gruusmasser igjensiddende lavt

og høit paa Dalsiderne, — E-ester af en uhyre Dalfyldning

') Norges geol. undersøgelse, aaibog 1892. 93, Pag. 97.

2) 1. c, Pag. 22.

3) 1. c, Pag. 58.
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af Sand og Rullestene. Ved Gryten Elv har en til disse Mas-

ser hørende Mæle temmelig horizontal Skiktning, øverst med
Lag af steenblandet Sand, nedenfor med leerblandet Sand —

et Maal for deres Høide opefter Dalsiderne, nemlig

omtr. 300 F.; dog gaae de endnu høiere". Om Espedalsvan-

det meddeles, at „Vanddelet mod Svadsum er ikke 20 F.

høiere, et ganske merkværdigt orologisk Forhold.

Umiddelbar vestenfor møder en betydelig Masse af Sand og

Stene. Saadanne Masser danne flere longitudinale Øer i Vån-

det, og ligge ogsaa langs den vestre Strand. Især paa Vest-

siden forekomme mægtige Gruusmasser høit opad Lien. Ved
den nordvestre Ende af Våndet sees merkværdige Banker af

Sand og Rullestene gaadefuldt synes de tvende Ban-

ker at være, der skille Espedals-Vandet fra det saakaldte

Valders-Kjærn. lallefald forekom de mig slet ikke at kunne

være Jøkelvolde (Morainer). Da Vasdraget gaaer mod NV,
maatte Jøkelen have været opadstigende, thi Bankernes hele

Form og Forhold forudsætter, at den maatte have frembragt

dem under Fremrykning mod SO. Men selv saaledes kan vist

ikke en Jøkel have tildannet disse Banker med den Form og

Beliggenhed, de have".

Paa en gjennemreise har jeg selv havt anledning til at

se de her af Keilhau beskrevne banker. Man har her en

utvilsom endemoræne for sig, men noget kompliceret i sin

sammensætning. Den topografiske situation er paa dette

sted noksaa godt gjengivet paa amtskartet. Begge dalsider

er her dækket af morænegrus, som især optræder rigelig i

den vestlige; i en tildels betydelig høide over dalbunden

viser det sig her paa sine steder terrasseformet anordnet

— vandslidt materiale fremtræder dog ikke paa en saadan

maade, at det berettiger antagelsen af indsøterrasser i nogen

større høide— sidemoræne er det sandsynlige. Endemoræne-

dannelsens sammensatte form, dens vandslidte materiale, snart

rullet snart med mere skarpe, men afnydte kanter, og de om-

strøede løse blokke — alt tyder paa, at man her har for

sig virkningerne af en strid bræelv, der har strømmet frem fra

den i en mindre indsø udskydende isbræ.

Jeg vil saa fra dalene vende mig til botnerne og tinderne,

men vil først med nogle faa ord omtale et fænomen, der staar

i umiddelbar forbindelse med de ikke fuldt saa høit liggende
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egnes overflade. Oppe paa Juvflyen (Galdhøplateauet) finder

man paa flere steder overiladen mærkværdig rudeformet op-

delt. Kvadrat efter kvadrat med en to—tre meters sidekant,

der dannes af stenrader, opdeler den stenfulde fly; inden de

enkelte kvadrater findes finere grus, der ordner sig i noget

rundagtige partier. Jeg har ved en tidligere anledning^) sat

dem i forbindelse med fænomener af glacial karakter. Senere

har jeg fandet antydning til en lignende opdeling i ruder

med sten udenom og finere grus indenfor nær toppen af Ruten.

Det er vel sandsynlig, at dette interessante fænomen, ialfald

paa sine steder, staar i en umiddelbar forbindelse med den

indvirkning, som afvekslende frost og optøen øver paa den

sammenhobede grusmassse. Det synes at være et lignende

fænomen om end udviklet paa en noget anden maade, Eeusch^)

beskriver fra St, Reipas fjeld og Berlevaag. Under nok en

anden form er det sandsynligvis et nærstaaende fænomen,

Norman beskriver fra fjeldplateauet i nærheden af Rusvand,

som „en fugtig Mosebund, der var bedækket med store Rulle-

stene og opfyldt med en Mængde af mindre ligesom gravede

og dengang med Vand fyldte Huller"^).

De i mængde inde mellem tinderne forekommende botner

hører jo, som Emanuel Mohn udtrykker sig, til „Jotunheimens

interessanteste fænomener"*). Helland og Hertzberg optalte

jo de større botner^); men som jeg allerede ved en tidligere

anledning^) har gjort opmærksom paa, findes der i Jotunheimen

foruden disse større botner ogsaa en hel del mindre, der er

af stor betydning ved studiet af botnernes dannelse, ligesom

de ogsaa spiller en væsentlig rolle, naar der bliver spørgs-

maal om at forklare dannelsen af de saakaldte „heste". Jeg

har senere havt anledning til at anstille flere undersøgelser

og har saaledes vundet et klarere overblik over detfce mærke-

lige forhold. Som det vil fremgaa af, hvad jeg allerede har

meddelt i det foregaaende, hører det ingenlunde til sjelden-

hederne, at en større botn er kranset af flere mindre — ja

') øyen: Isbræstudier i Jotunheimen, Pag. 18.

2) Reusch: Det nordlige Norges geologi, Pag. 110.

3) Nyt Mag. for Naturv. B. 6, Pag. 215.

^) Den norske turistforenings aarbog 1874, Pag- 55.

5) Geol. Forn. Förb. Stockholm, B. II, Pag. 293.

^) Øyen: Isbræstudier i Jotunheimen, Pag. 53.
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man vilde kanske komme virkeligheden nærmere ved at

sige, at det i regelen er saa.

Som et typisk eksempel paa en ganske simpelt bygget,

men sammensat botn skal jeg nævne en paa Heilstugubræens

vestlige side liggende bræfyldt botn, livoraf jeg har vedføiet en

ganske skematisk skisse. Det vil a£ denne sees, at den mod
nordøst vendende botn (B) egentlig er sammensat af to : en der

Botn ved Heilstugubræ.

vender mod nordnordøst (I), og en der vender mod østnordøst

(II), Ganske efter samme type, som sammensat af to, er

bygget de to mod nordøst vendende botner: Kirkebotnen
og Skauthøbotnen.

Som type paa en botn med en i bunden opstikkende „hest"

kan nævnes Grlitretindbotnen, en af Jotunheimens største og

Glitretindbotnen.

L
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vildaste botner. Selve botnen vender mod nordøst, og rundt I

om hæver sig i en halvkreds de mørke, næsten lodrette botn-

vægge, kun paa et par steder afbrudt af fremtrængende bræer.

Inderst inde ser man en antydning til botnens opdeling i to,

idet nemlig et fremspring viser sig i den indre botnvæg, og

Storbræen.

ret op har man her Glitretindens udoverhængende snekam

(cornice). I botnens bund reiser sig steil og høi en uhyre

„hest", der i den inderste del opløser sig i en ur, der peger

i retning af det i den indre botnvæg før nævnte fremspring.

Botnens bund, som forresten er noksaa jevn, stiger dog efter-

haanden indover og ligger ved „hestens" indre ende ca. 250
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meter lavere end Glitretindens top, altsaa ca. 2300 m. o. li.

I den indre del af denne „hest" stod den samme stribede

gabbro som i de omgivende botnvægge. Den vedføiede skema-

tiske skisse vil veilede lidt med hensyn til botnens og „hestens'^

indbyrdes forhold. Ved Veotind, Memurutind og Leirhø har

jeg fra Glitretindens top seet forhold akkurat svarende til de

her nu i Glitretindbotnen beskrevne. I den indre botnvæg
havde man paa samtlige tre steder et fremspring, der delte

botnen i to, og i botnens bund stak ret ud for dette frem-

spring ved Veo- og Memurutind en sort, steilende hest ivei-

ret, ja ved Leirhø endog to i række efter hinanden. Dette

sidste fænomen kan naturligvis forklares derved, at det mid-

terste parti af en langstrakt „hest" efterhaanden borteroderes

saaledes, at den oprindelige deles i to,

Eksemplerne paa sammensatte botner og botner med
„heste" kunde forfleres; men jeg antager, at de nu nævnte

er tilstrækkelig til at vise disse to fænomeners generelle

karakter, og skal blot tilslut vedføie en skematiseret kartskisse

af en bræ, Storbræen i Leirdalen, som paa en karakteri-

stisk maade viser begge de nævnte fænomener.

Jeg skal nu ganske kort berøre det indbyrdes forhold

mellem botner og „heste". Dette vil bedst kunne anskuelig-

gjøres gjennem de tre vedføiede tegninger, der viser to til

hinanden grænsende botner, i begyndeisen særskilte, senere

fælles udvikling. Tegning I fremstiller et forholdsvis op-

rindeligt stadium, idet de to indskjærende botner endnu er

fuldstændig adskilt ved en fremstikkende fjeldkam, Efter-

haanden som nu erosionen fortsættes, naaes saa de i II og III

fremstillede stadier. Af den foregaaende fremstilling vil disse

tre stadier med tilhørende mellemformer let gjenkjendes. Det
ved den nu anvendte fremstilling opnaaede resultat er altsaa,

at botner, sammensatte botner og „heste" er paavist at staa

i genetisk forbindelse med hverandre.

Jeg skal saa til slutning sammenfatte i et kort resumé de

vigtigste resultater, hvortil nærværende undersøgelse har ført :

Det er nødvendig at fastholde forestillingen om visse

hovedskraaplan som bestemmende for Norges orografi —
kun maa man mærke, at der paa sine steder forekommer

"Større erosionsdepressioner, der giver overfladen et vist undu-
lerende udseende.
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Der foreligger for tiden intet bevis mod, at et kontinen-

talt isdække har strakt sig selv over Norges høieste centrale

-tinder; tvertimod —
saalangt rc^an kan følge de erratiske blokke, skurings-

fænomenet og de i overfladens configuration antydede træk,

afgiver disse et indirekte bevis for et sammenliængende is-

dække.

Hvis isskillet i det centrale Norge under en del af isti-

den laa østenfor vandskillet, saa maa det allerede under en

meget tidlig fase af afsmeltningen have rykket tilbage saa-

ledes, at isskil og vandskil væsentlig kom til at falde sammen
;

tki allerede meget tidlig havde der udviklet sig isstrømme,

der divergerede fra det centrale høide parti —
isstrømme, der tildels har virket bestemmende paa den

nuværende configuration.

Isdækkets og isstrømmenes afsmeltning har været ledsa-

get af oscillationer
;

men de tilstrækkelige detailundersøgelser mangler endnu

for at kunne forfølge de forskjellige faser.

Botner, sækkedale og dale gaar uden noget bestemt skille

over i hinanden

og er ifølge sin oprindelse genetisk sammenhørende.

Daltrin og indsøer hører genetisk sammen,

og den afveksling, disse fænomener frembringer i den
nuværende configuration, afspeiler de tidligere isstrømmes

mere eller mindre koncentrerede partier.

Botner, sækkedale, dale og indsøer skyldes glacial ero-

sion —
at svaghedslinjer, betinget af dislokationer og stratigrafi-

ske eller petrografiske eiendommeligheder, paa sine steder har

influeret erosionens baner, maa ikke sammenblandes med den

egentlige aarsag.

At have paavist, at de forskjellige glaciale fænomener
føier sig ind i en og samme genetiske lov^ betragter jeg som
et hovedresultat ved nærværende undersøgelse .

Nyt Mag. f. Naturv. XXXV, I.



Kobberets historie i fortid og nutid og om
udsigterne for fremtiden.

Af

J. H. L. Yogt.

(Fortsættelse fra forrige bind, s. 385.)

Den norske bergverksdrift paa kobber.

Saavel i mineralogisk og geologisk som i topografisk,

tildels ogsaa i teknisk henseende kan de norske kobbermalm-

og kis-forekomster deles i følgende ganske vel begrænsede

grupper :

1. Forekomster dels af his [exporthis) og dels af Msrig

hobbermalm, i krystallinske (regionalmetamorfoserede) skifere

(ved eller i saussuritgdbbro) ; med typiske representanter Røros-

Foldal, Meråker, Ytterø, Vigsnæs, Sulitelma og Bosmo. Hid-

liørende forekomster er udbredte i fire forskjellige distrikter

i vort land, nemlig:

i et meget stort felt i det trondhjemske, med tilstødende

dele af øvre Østerdalen (partiet Foldal, Tønset, Kvikne, Røros,

Guldal, Ørkedal, Tydal, Selbo, Meråker, Ytterø, Værdal);

videre ogsaa i Seil i Gudbrandsdalen;

paa Karmøen (Vigsnæs) og Søndliordland (Varaldsø, Ølve,

Stordø, Bømmelø)
;

paa Stavenæshalvøen i Søndfjord (Grimelien);

i Nordlands amt (Sulitelma i Salten; Bosmo i Rånen).
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2. Gange af rige hohberertser, nemlig kobberkis, broget-

kobber og kobberglans, oftest aldeles uden svovlkis og mag-

netkis. Udbredt paa talrige steder i ThelemarJcen, navnlig i

Skafse (Aamdals kobberverk), videre i Fyrisdal, Mo, Laurdal,

Hvideseid (ex, Dalane, med gedigent kobber og noget gedi-

gent guid), Silgjord (ex. Guldnæs og Bleka, sidstnævnte med
gedigent guid), Hitterdal, Tin, osv., samt paa Strømsbeien

mellem Tbelemarken og Sætersdalen, videre ogsaa ileresteds

bøit oppe i Sætersdalen (Bø grübe i Valle). Lignende fore-

komster ogsaa i Nore i Numedal.

3. ^Falbaand^' i grundfj eldet; ex. Bøilestad og Skytte-

myr nord for Arendal (Frolands kobberverk)
; Berg- og

Hougsæt-grubeme nær Vestfossen (Ekers kobberverk); Aver-

øen nær Kristianssund.

4. Forekomster nær grænsen af Kristianiafeltets (post-

siluriske) granit (ex. en række temmelig ubetydelige fore-

komster i Feiring ved Mjøsen; Grorud ved Kristiania; Lier

ved Drammen).

5. Lidt kobberkis er ogsaa altid tilblandet den nikkel-

boldige magnetkis ved nikkelgruberne ; der falder følgelig

ber altid, om end kun som rent underordnet biprodukt, noget

kobberholdig malm.

6. Under rubrik for sig kan nævnes Altens kobberverk i

Finmarken.

Videre kobbermalmforekomster i Aardal i Sogn og for-

øvrigt paa flere spredte steder rundt om i landet.

Af de ovennævnte grupper ^er det uden sammenligning

den første, nemlig Røros-, Foldal-, Vigsnæs-, Sulitelma-gruppen,

som er den vigtigste; ogsaa de thelemarkske forekomster er

dog af en ikke ringe betydning; de øvrige derimod bar —
med undtagelse af Alten — aldrig spillet nogen særdeles frem-

skudt rolle.

Den allerældste egentlige bergverksdrift paa kobber i

vort land fandt sted i Thelemarken, hvor enkelte forekomster

(Guldnæs i Silgjord; Mosnap, Moberg og Sligstul i Skafse)

blev drevne, ved indkaldte tyske bergmænd, allerede i den
5*
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første del af det 16de aarhundrede ^) (ca. 1530—1550 for

statens regning; Guldnæs ogsaa drevet senere, dels privat

og dels fiskalt, saaledes 1634—1648, 1691—1707, i slutten af

det 18de aarhundrede).

De øvrige ældste kobberverk i vort land stammer fra

begyndeisen af det 17de aarhundrede
; saaledes blev Kvikne

eller Indset kobberverk, det ældste af de senere saa talrige

kobberverk i det trondhjemske, optaget til drift i aar 1631;

Ytterø-verket i 1636; Sells-verket i Gudbrandsdalen i 1642,

og Lilledals kobberverk i Kvindkerred i 1647.

Den første malmanvisning ved Røros blev opdaget i 1644
;

strax begyndte ber, oprindelig under ledelse af funktionærer

fra Kvikne kobberverk, en efter dåtids forholde meget be-

tydelig drift, som uden afhrydélse har vedvaret til vore dage, og

som forhadbentlig ogsaa kommer til at fortsætte i lange aarrækker

ud gjennem fremtiden.

Navnlig efter fundet af de vigtige kobbermalme ved

Røros og vel ogsaa animeret ved det økonomiske held, der

fulgte dette verk, opstod der en hel række kobberverk næ-

sten over hele det trondhjemske, og der er her — i hele

strækningen fra Foldal, Lilleelvedal og Tønsæt i syd over

Kvikne, Ørkedal, Røros, Guldal, Tydal, Selbo og Meråker

frem til Ytterøen og Værdalen i nord — næsten ikke et

eneste præstegjæld, ja kanske ikke engang et eneste annex,

hvor man ikke i sin tid har havt grübe eller hytte igang paa

kobber. De verk, som her naaede frem til den største pro-

duktion, var, foruden Røros, navnlig følgende: Kvikne (1631
—ca. 1790) ; Løkkens (Heidalens) kobberverk (optaget 1652

;

smeltningerne indstillede ved midten af indeværende aarh.
;

en enkelt grübe endnu igang); Selbo (eller Meråker) kobber-

verk (1713—1726 og 1737—ca. 1890); Foldalens kobberverk

(1748—1876); senere ogsaa Ytterøens kisgrube (i ældre dage

drevet, om end i ganske rige stil, paa kobbermalm; siden

begyndeisen af 1860-aarene drevet som kisgrube, i perioden

1862 til 1876 med meget stort belæg).

I det 17de og 18de aarh. og i begyndeisen af indeværende

1) Noget ældre end dette thelemarkske kobberverk var nogle rent

ubetydelige skjærp paa kobber og bly paa Eker (mellem Drammen
og Kongsberg).
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aarh. dukkede der ogsaa paa adskillige øvrige steder i landet

op det ene kobberverk efter det andet; de fleste blev dog,

hovedsagelig paa grund af manglende malmtilgang, kun holdt

i drift i nogle faa aar paa rad. Og overhovedet er det af

de ældre, i tidligere aarhundreder igang satte verk, foruden

de ovennævnte i det trondhjemske — Røros, Kvikne, Hei-

dalen, Meråker, Foldalen (og Ytterøen) — kun Aamdals kob-

berverk i Thelemarken, som har været af nogen større be-

tydning.

Fra begyndeisen af dette aarhundrede stammer Altens

kobberverk, som blev drevet i aarene 1825—1878, navnlig i

perioden fra 1830- til 1860-aarene med betydeligt belæg.

I tidligere dage havde svovlkisen som saadan ingensom-

helst værdi; anderledes har derimod dette forhold stillet sig

efter midten af dette aarhundrede, fra hvilken tidsperiode

effcerspørgselen fra de udenlandske svovlsyrefabrikker, efter

svovlkis-malm (exportkis), daterer sig. — Da exportkis og

kobbermalm paa mange steder (ex. Vigsnæs, Kongens grübe

ved Eøros, Sulitelma) optræder sammen (i samme grübe), har

denne efterspørgsel efter exportkis ogsaa medført udvinding

af kobbermalm og derigjennem været af fundamental betyd-

ning for vor hele kobberindustri i de sidste 30—40 aar.

Blandt andet kan indskydes, at baade Vigsnæs og Sulitelma

kobberverk nærmest skylder denne svovlkis-export sin til-

værelse.

Efter denne korte orientation skal vi sammenstille en

oversigt over de vigtigste nuværende og tidligere kobberverk

i vort land:

Børos kohherverTc; drevet uden stans fra 1644.

Kvikne kohherverk; 1631

—

ca. 1790, med hensygnende drift

tu 1812.

Selho (eller Meråker) kobberverk; 1713—1726 og 1787—
ca. 1890.

FoUalens kobberverk] 1748—1876.

Aamdals kobberverk; optaget 1691 og foreløbig drevet til

1712; senere paany optaget 1745 og igjen stanset omkring
aar 1770; siden snart under arbeide, snart ikke, — i de sidste

30—40 aar dog bearbeidet uden stans, tildels med ganske

stort belæg.

Altens kobberverk: 1825—1878.
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Vigsnœs Jcohherverk ; 1866— 1894.

Sulitelma kohberverJc; drevet fra aar 1889, i de sidste aar

med betydeligt belæg.

Ytterøens hisgrube; som saadan drevet siden 1862,

Af øvrige større kisgruber fra den senere tid kan nævnes :

Varaldsøens Jcisgrube (Søndkordland)
;
1866—1888.

Bosmo Jcisgrube (Rånen), drevet i de allersidste aar.

Killingdal Jcisgrube (nær Reitan jernbanestation, nord for

Røros); i ældre dage drevet som kobbergru.be, i de aller-

sidste aar som kisgrube
;

flere af de gamle gruber i ØrJcedalen (Løkken, Aamot,

Høidal)
;
ber dels exportkis og dels kobbermalm;

flere gruber paa Stordøen.

Det ligger udenfor rammen af nærværende afhandling at

give nogen detailleret kronologi over de mange smaa — tildels

endog rent ubetydelige — kobberverk, som i ældre dage fandtes

spredt rundt om i landet^). Alligevel tør det være af en

1) De, som maatte ønske nærmere kjendskab til vore kobberverks histo-

rie i ældre dage, henvises navnlig til følgende kilder :

M. T. ßrünnich]: „Historiske Efterretninger om Norges Biergverker

fra Aaret 1516 til Udgangen af 1623". (Kjøbenhavn, 1819). Omhandler
bl. a. de ældste kobberverk i Thelemarken.

Talrige fragmentariske oplysninger, meddelt af rayntmester Lang-

berg, om de ældre norske bergverk, i tidsskriftet „Magazin for berg-

mandsefterretninger", som udkom paa Kongsberg fra juli 1875 til

mai 1879.

Ligeledes mange oplysninger om de ældre norske bergverk i det

af myntmester Langberg [udgivne tidsskrift „Bergmanden" (to aar-

gange, 1846 og 1847).

J. Krafts bekjendte „Topografisk-Statistiske Beskrivelse over Konge-

riget Norge", i 6 bind (1820—1835). Indeholder temmelig udførlige

beretninger om de ældre bergverk. — Ligeledes de forskjellige amts-

beskrivelser (Thesen Romsdals amt; Boye-Strøm Stavanger amt;

Vibe Buskeruds amt ; osv.) samt afhandlinger i den ved aarhundredets

begyndelse udkommende „Topografisk Journal for Norge".

Prof. Th. Hioridahls „Forsøg til en norsk bergstatistik 1851— 1875",

i „Polyteknisk tidsskrift", 1877.

For tiden efter 1866 udførlig fremstilling i de gjennem det stati-

stiske centralbureau officielt udgivne „Tabeller vedkommende Norges

bergverksdrift", med tilhørende bergmesterindberetninger (delvis og-

saa trykt i „Norsk teknisk tidsskrift").

I den ganske omfangsrige geologiske literatur om de norske kob-

bermalmforekomster finder man ogsaa en hel del notitser om selve

bergverkenes historie.
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Tis interesse i dette arbeide at indflette nogle mere leilig-

hedsvis indsamlede oplysninger om vore ældre kobberverk

af anden og tredie rang.

Vi begynder med at opregne nogle kobberverk, som i

ældre dage har faaet specielle privilegier ^), oghidsætter sam-

tidig ogsaa privilegiernes datum,

Cruds Gave kobberverk (Kvikne); 2ld6 okt. 1633.

Ytterøens kobberverk; 2den marts 1636, 24de jan. 1663.

Seils kobberverk i Gudbrandsdalen; 28de mai 1642, 30te dec. 1664;

Eøros kobberverk; 19de okt. 1646, 19de marts 1649, 17de april 1673,

26de sept. 1685;

Løkkens (Meldalens) kobberverk ; 14de juli 1662 (konfirmeret 2den

aug. 1665) ;

Espedalens kobberverk; 4de jan. 1666;

Idlliendalske (Lilledalske) kobberverk ; 24de juli 1668 (27de april 1689) ;

Fredriksgaves kobberverk (det gamle Sellsverket, paany optaget) ; 14de

nov. 1671, 23de juli 1687 ;

Foldalens (eUer ny Fredriksgaves) kobberverk; 15de juli 1748;

Sands eller Oudalske kobberverk (Hof i Odalen); 26de april 1742;

Lille-Herred eller Hitterdalens kobberverk; 9de marts 1753 ;

Kongs kobberverk (nær G-jellebæk, i Lier); 3die sept. 1753;

Grimeliens kobberverk (Søndfjord); 9de juni 1759;

Enighedens kobberverk; 9de juli 1764.

Af kobberverk kan, foruden de ovenfor opregnede større

Terk, nævnes:
I det trondhjemske

(foruden Itøros, Kvikne, Meldalen, Meråker og Foldalens kobberverk) :

Særskilt kobberverk i Lilleelvedal ; ca 1673—1685; ogsaa drevet gjen-

tagende gange senere.

Faadalens kobberverk i Tønset; 1722—1747.

Forskjellige gruber i Os, søndenfor Eøros; drevne dels i tidligere

dage, dels i slutningen af 1880-aarene og begyndeisen af 1890-aarene,

under Hommelvikens kobberverk (extraktionsverk).

Særskilte smaa (kobberverk i Holtaalen og andetsteds i Gruldalen;

verket i Holtaalen bl. a. i drift omkring aar 1860 ; det Budalske kobberverk

i Støren, drevet i slutten af det 17de aarh., paany 1721—1725; det Sogne-

dalske kobberverk, i midten og slutten af det 17de aarb.

Videre kan henvises til rent historiske arbeider (ex. Øverlands illu-

strerede Norgeshistorie) og til de senere under de enkelte bergverk

(Røros, Foldal, Alten, osv.) citerede specielle monographier. Og
endelig findes der i rigsarkivet en hel del gamle, haandskrevne beret-

ninger om landets ældste kobberverk.

") Efter A. Helland „Norsk bergret", 1892, s. 543. — Oversigten er paa
langt nær ikke fuldstændig.

MlW'JMW^u rawUM—
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Ulriksdals kobberverk i Klæbo; 1670—1675 og senere.

Videre talrige forekomster i Selbo og Tydalen med tilgrsensend»

fjeldmarker; har grundlagdes 1708 det ovenfor omtalte saakaldte Selbo

kobberverk, som senere fik sit hovedsæde i Meråker; videre har der og-

saa været et særskut kobberverk i Tydalen^ bl. a. i drift omkring 1850—
—1860.

Ytterøens kobberverk, i ældre 4.age rent ubetydeligt; optaget 1636;

i drift 1673, ligeledes i drift 1750—1752; paany optaget 1840 eller 1842 og-

senere næsten uafbrudt i drift (nu som kisgrube).

Forskjellige mindre kobberverk i Værdalen med omgivelser; Gulstad

og Mak, 1770—1787; Levanger-Skognske kobberverk, med ubetydelig drift

i begyndeisen af dette aarh., endelig nedlagt 1812, bl. a. arbeidende med
malm fra Ytterøen; Skaudalske kobberverk, øverst i Skaudalen i Stads-

bygden, Fosen, paabegyndt 1673; drevet temmelig kort tid.

Af kisgruber i det trondhjemske kan, foruden gruberne ved Røros, i

Ytterøen og i Heidalen, nævnes: Undal i Eennebo; Oscargruben i Os;

Killingdal i Aalen.

I Nordlands amt,

hvor nu det betydelige SuUtelma kobberverk (Salten) samt Bosmo kisgrube

(Rånen) er i drift, havde man i gamle dage et Hdet kobberverk i Ofoten

(med privilegium af SQde aug, 1636; ruiner af en gammel smeltehytte'

nær Balsvand, i Ballangen, under Frostisens store gabbrofelt).

I Finmarken :

det ovenfor nævnte Altens kobberverk.

Paa Nordmøre:

Smølens eller Lillefosunds kobberverk, ved Lülefosund paa Smølen;

drevet et par aar omkring 1720.

Averøens eller Bodalens kobberverk, paa Averøen nær Kristianssund;

drevet nogle aar i beg. af dette aarh.

I Søndfjord:

Grimeliens kobberverk; 1759—1785, paany optaget 1851—1883.

I Sogn:

Aardalske eller Semsdalske kobberverk, i Aardal; optaget 1680 og dre-

vet, om end med stansninger, til 1733; senere nogle mindre forsøgs-

arbeider. Foruden kobbermalm fandtes her ogsaa noget gedigent guid (!)

hvilket animerede tu ganske betydelig grubedrift, der dog medført©

stort tab.

I Søndhordland:

I tidligere dage her Lilledals eller Kristiansgaves kobberverk (Atter-

madal i Kvindlierred), optaget henimod midten af det 17de aarh. og dre-

vet i ubetydelig stu ca. 1647—ca. 1670, paany optaget i 1689 og i 1759,

igjen nedlagt i 1780-aaren6.

Videre har man her i de senere tider havt talrige, tildels ogsaa

ganske betydelige kisgruber:
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Valaheien paa Varaldsøen; 1866—1888.

Bakmyr i Kvindherred; 1861, drives fremdeles med nogle faa mands
belæg. Her ogsaa Jernsmauget- og Dyraas-gruberne.

Høiaasen m.ed flere nærliggende gruber paa Stordøen; drives tüdel»

fremdeles. Paa Stordøen ogsaa Gruldbergnæsset grübe.

Videre flere kisgruber paa Bømmeløen og Bremsnæsøen.

Paa Karmøen:

Vigsnæs kohberverJc, drevet i meget stor stil 1866—1894; se nedenfor,

I Byfylke:

Enighedens kobberverk, med bytte paa gaarden Sæbø i Hjelmeland;

optaget 1774 og drevet et halvt snes aar.

I Satersdalen:

Sætersdalens kobberverk (Strømsveien og Bø grübe); drevet fra om-
kring 1825 til omkring 1850.

Ved Nedenæs-kysten:

Frolands kobberverk, med Skyttemyr og Bøuestad gruber: drevet, om
end med flere afbrydeiser, fra begyndeisen af 1860-aarene til midten af

1880-aarene.

I Thelemarken:

Foruden Aamdals kobberverk og de gamle gruber ved Guldnæs og
Moberg, Mosnap osv., i ældre dage et eller et par ubetydelige kobber-

verk i Hitterdal (ber Lilleberred eller Stabbedal kobberverk ; 1753—1761)

og i Hvideseid. Talrige gruber og skjærp paa kobbermalm desuden spredt

over store dele af Thelemarken.

I Nwnedalen:

Nore kobberverk (Stuckenbrokminde, Fredriksminde); 1770

—

ca. 1810; se-

nere noget skjærpningsarbeide.

Ved Vestfossen:

Ekers kobberverk, drevet i gamle dage, paany optaget 1848 og drevet

tu 1862; videre ogsaa gjentagende drevet i 1870- og 1880-aarene. — Og-

saa enkelte af Ringerikes nikkelverks gruber har i gamle dage (1688 og
beg. af det 17de aarh.) været drevne paa kobber (i heg. af dette aarh.

paa vitriol og rødfarve).

I Gudbrandsdalen:

Seils eller gamle Fredriksgaves kobberverk; optaget 1642, i slutten af

det 17de og i beg. af det 18de aarh.; hver enkelt gang dog kun drevet

nogle faa aar paa rad.

Nogle aldeles ubetydelige kobberverk har man ogsaa havt andet-

steds paa østlandet, saaledes: Sands eller Oudalske kobberverk i Hof i

Odalen, drevet kun et par aar i midten af forrige aarh. ; Kongs kobber-
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verk, med Gjellebæk grübe i Lier, ca. 1751—53; Gotbalfs kobberverk ved
Grorud og Alunsjøen, nær Kristiania, ca. 1705; videre kobberverk nær
Brotshaug i Feiring ved Mjøsen.

Alle de ovenfor nævnte verk, fra de foregaaende aarbundreder, har
— muligens dog paa et par undtagelser nær — havt særskilte smelte-

hytter, som dog vistnok i regelen bar været af temmelig primitiv natur.

Røros kobberverk.

Vedrørende dette verk lienvises navnlig til følgende lite-

ratur :

Udførlig fremstilling, boldt à-jour indtil 1830, i /. Kr&fts „Topo-

grafisk-Statistiske Beskrivelse over Norge"; b. 5, 1832.

P. Hjort og P. S. Krags „Efterretninger om Røraas Kobberverk og
Prestegjeld", udgivne med tillæg af John Aas^ 1846.

H. Dahles festskrift „Røros kobberverk 1644—1894", ved verkets

250-aars jubileum, 1894.

De forskjellige bergmesterindberetninger og den officielle bergverks-

statistik, publiceret for bvert enkelt aar efter 1866.

De af overdirektionen udgivne aarsberetninger osv., ofientliggjorte

for de enkelte aar efter 1886.

En række geologiske beskrivelser af gruberne (navnlig af /. Bu-

rocher, H. Hansteen, Th. Kjerulf, A. Helland, J. P. Friis, O. Olsen og förf.

af dette arbeide; detailleret literaturcitat i min afhandling „Salten og

Hanen", 1890, s. 157).

Vedrørende hyttedriften henvises bl. a. til:

V. Eggertz's reiseberetning om Røros kobberverk, i „Jernkontorets

Annaler", 1849, s. 270—296.

Videre mine egne arbeider, om smeltningseffekten af trækul og kokes,

i „Norsk teknisk tidsskrift", 1884, og en afhandUng om skjærstens- og

sortkobbersmeltning, i „Jernkontorets Annaler", 1887.

Den efterfølgende fremstilling er endvidere for grubernes og hyt-

tens vedkommende støttet til tabeller, som d'hr. adm. direktør E. Knudsen

og bergskriver K. M. Hauan med meget arbeide har extrahoret af ver-

kets arkiv; ogsaa bar forstander for de Angell'ske stiftelser, hr. J. Mi-

delfart, vist mig den venlighed at tilstille mig en udførlig tabel navnlig

over det udbytte, som de Angell'ske stiftelser helt siden slutten af

forrige aarh. har havt af Røros kobberverk.

Vi skal begynde med en oversigt over størrelsen af Røros

verks produktion.
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Røros verks produkt ion af garkobber,
164 6—18 42

(efter Hjort-Krags Eøros-beskrivelse, hvor er opregnet i Sk^.^)

produktionen for hvert enkelt aar i den hele periode).

(Metriske tons).
Gjennemsnitlig

aarlig.
Maximum. Minimum.

1646-1651 68

1652—1660 118 160 92

1661—1670 129 160 80

1671—1680 130 192 16

1681—1690 132 192 53

1691-1700 . . . . . 168 216 112

1701—1710 213 241 156

1711—1720 189 237 104

1721—1730 197 268 148

1731—1740 284 427 189

1741—1750 382 442 319

1751—1760 335 372 304

1761—1770 430 522 300

1771—1780 . . . . . 523 (!) 612 (!) 439 (!)

1781—1790 492 548 376

1791—1800 385 467 335

1801—1810 370 500 280

1811—1820 212 406 29

1821-1830 315 367 261

1831—1840 334 373 306

1841—1842 368

1) 1 skippund

6.274 skippund,

= 320 skaalpund. 1 metrisk ton (1000 kg.) =
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Røros verks produktion af garkobber og
exportkis, 18 43—18 94

(ifølge opgave af verkets funktionærer).

(M. tons).

Produktion af

garkobber,

gjennemsnitlig

aarlig.

Produktion af

exportkis,

gjennemsnitlig

aarlig.

Anmærkninger.

1843—1847 .

1848-1852 .

1853—1857 .

1858—1862 .

1863—1867 .

1868-1872 .

1873—1877 .

1878—1882 .

1883—1887 .

1888-1892 .

1893 . .

1894 . .

340

337

309

272

292

322

222

315

282

435

706

ca. 700

639

244

3866

9607

20967

21630

17270

Bygning af Røros-

Trondhjem-banen.

Banen tu Kongens
grübe færdig.

Ifølge Hjort-Krags beskrivelse beløb verkets samlede

produktion af garkobber i aarene 1646—1844, begge aar in-

klusive, sig til 345.908 Sk^. 3 L^. 14 U. For de to aar 1843

og 1844 fragaar 4285 Sk^ 14 'LU. 13 U. ; rest altsaa for perio-

den 1646—1842 341.622 Sk^. 9 L^., eUer = 54.450 m. tons.

I aarene 1843—1894, begge aar inklusive, er bleven pro-

duceret 17.040 m. tons;

altsaa fra verkets heqyndélse til udgangen af 1894 — det vil

sige, i verkets første 250-aars driftsperiode — i sum temmelig

nøiagtig

71.5 tons garkobber.

Graar vi ud fra, at smeltemalmen gjennemsnitlig har le-

veret 5 7o kobber') (garkobber eller rafiinadkobber) netto,

skulde der altsaa i sum være bleven forsmeltet lidt over

1) For den bêle periode 1833—1892 udbragte smeltemalmen i gjennem-

snit for hvert enkelt femaar fra 4.672 til 5.361, middel 5.074 % dob-

ber netto.
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l.å mill. tons smeltemalm (hvortil kommer for de senere aar i

sum ca. 210.000 ions exportJcis, videre en hel del i tidligere

dage som værdiløs bortskeidet svovlkismalm, navnlig ved Kon-

gens grübe).

Til sammenligning kan indskydes, at JBahlun kobberverk

i sum, i en 750-aarig driftsperiode, fra 1250 til 1894, har pro-

duceret ca. 477.500 m. tons kobber, — altsaa mellem 6 og 7

gange saa meget kobber som Røros i 250 aar; og Montana-feltet pro-

ducerede i det enkelte aar 1894 79.730 tons kobber, — altsaa

mere hobber i et enkelt aar end Børos i 250 aar.

Røros verks vigtigste gruber er:

Storvarts grübe (eller egentlig Ny Storvarts grübe), belig-

gende i Storvarts-feltet, ca. 8 km. NO. for bergstaden; den

Gamle Storvarts grübe, som blev optaget 1645, og som i be-

gyndelsen var verkets vigtigste grübe, nedlagdes i de aller-

første aar af det 18de aarh. ; og nogenlunde samtidig (1708)

opdagedes den Nye Storvarts grübe, som siden har været ver-

kets vigtigste grübe, — i alle fald uden sammenligning dets

vigtigste kobbermalmgrube.

Kongens grübe, optaget 1734, og Arvedals grübe, optaget

1657; drives nu sammen med den førstnævnte under fælles-

benævnelse Kongens grübe. Denne grübe, som i 1886 ved en

9 km. lang jernbane blev forbundet med Røros-Trondhjem-

banen, er nu verkets vigtigste kisgrube.

Muggruben, ca. 3 km. vest for Tyvold jernbanestation
;

optaget 1770.

Videre kan nævnes: Christianus Sextus grübe, i nær-

heden af Kongens grübe, optaget 1725, senere nedlagt, paany

optaget i slutten af 1880-aarene ; desuden Klinkenberg grübe,

Harsjø-gruberne, Heskedalsgruben samt en hel række forlængst

nedlagte gruber og skjærp (se herom særlig Krafts beskri-

velse).

Af de 71.500 tons kobber, som Røros kobberverk til dato

i sum har leveret, stammer skjøusmæssig med rundt tal de

30.000 fra (ny) Storvarts; de 15.000 fra Kongens grübe (med-

regnet Arvedals grübe) og de 15.000 fra Muggruben (det

sidste tal kanske lidt for høit) ; regner vi smeltemalmens mid-

lere nettogehalt ved disse tre gruber for den hele drifts-
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periode at være henholdtvis 6, 8^/2 og 4V3 %, skulde altsaa

de tre gruber liave leveret:

Ny Storvarts ca. 500.000 tons smeltemalm.

Kongens grübe ca. 430.000 tons smeltemalm (-h 210.000 tons

exportkis og meget tidligere som værdiløs bortskeidet svovlkis).

Muggruben ca. 350.000 tons smeltemalm.

Disse ziffre gjør vistnok ikke krav paa nogen større nøi-

agtighed, men de giver dog et billede af de tal, med hvilke

man bar at operere.

Om gruhernes dimensioner; den midlere netto Jcohbergehalt i

alt det udsJcudte] malmens Jcobbergehalt, osv,, kan vi bidsætte

følgende oplysninger.

Storvarts grübe (886 m o. b.) er, med midlere fald 8—10 ^,

fulgt i en længde efter faldet af 1350 m (tretten bundrede og

femti m), med bredde fra 120 til 300 m, middel 180 m ; ialt

er opfaret et parti (gangflade) af størrelse temmelig nøiagtig

240.000 m2, bvoraf med rundt tal 180.000 m^ er afbygget,

medens resten gjenstaar i bergfæster og midler.

Ovenfor bar vi seet, at gruben i sum bar leveret om-

kring 500.000 tons smeltemalm, à 6 "/0 kobber netto; pr m^
gangflade ^) er altsaa med rundt tal produceret 2^/4 tons smelte-

malm^) (= ca. 160—170 kg. garkobber); og da gruberummene
i middel er næsten eller omkring 3 m bøie, skulde altsaa

siden grubens optagelse 180.000 m^ X 3 m bave leveret

500.000 tons smeltemalm ; bver m^ altsaa omkring 1 ton. Her-

med stemmer ogsaa resultatet for de senere åars drift, nemlig

1 ton smeltemalm for bver m^ af leiestedet.

Storvarts grübe udbragte i den første halvdel af dette

aarhundrede, da man endnu arbeidede i de rige og mægtige

anbrud i grubens midtre dele, i middel 40—45 % (vægts-

procent) malm, som kan sættes at bave boldt mindst 5.5 %
garkobber netto (= mindst ca. 6 25 % virkelig chemisk kob-

bergehalt; disse gebaltopgaver er snarere for lave end for

1) De forskjellige „grene" af gruben (med indbyrdes afstand neppe

nogetsteds over 5 m) er her tænkt indprojicerede paa en fælles

gangflade.

2) Dette tal gjælder navnlig de store og rige — nu for den væsent-

ligste del afbyggede — partier langs efter grubens midtre strøg;

det representerer derimod neppe middelet for de nu i begge sider

af gruben gjenstaaende malmpartier.
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høie); altsaa blev i middel udbragt netto af det udskudte

gods („samfængt ty") omkring 2.3^ muligens endog 2.5 "/o

garJcohher, I det sidste 10-aar har gruben i middel leveret 30

—33% smeltemalm, med midlere netto kobbergehalt 5^4—6 Vo
(den baandskeidede smeltemalm med i middel noget over 6 ^/(^

raffinadkobber-procent = omkring 7 % virkelig chemisk kob-

bergehalt; vaskemalmen derimod med noget lavere kobber-

gehalt); alt det udskndte altsaa 1.7—2.0, middel 1.85 ^Iq Jcohher

netto (smeltetabet fraregnet).

Graar man derimod ud fra malmens virkelige chemiske

kobbergehalt (smeltetabet ikke fraregnet), og tager man ogsaa

hensyn til den lille i den udskeidede (og foreløbig oplagte)

„tvivlsmalm" stikkende kobbergehalt; har gruben i de sidste

25 aar leveret 1.8—3, middel 2.25 % kobber.

Muggruben (889 m o. h.), er, ligeledes med midiere fald

8—10 ^, fulgt i en længde efter faldet af 1080 m (et tusind

og otti m), med bredde fra 110 til 160 m, middel 130 m;
ialt er her hidtil opfaret et parti (gangflade) af samlet areal

temmelig nøiagtig 140"000 m.^

Gruben har i de senere tider leveret 17—26, middel 21 ^/(y

malm, hvoraf er udbragt i middel 4.6 "/„ raffinadkobber ; alt

det udbrudte har altsaa givet 0.97 % Jcobher netto; i 1840- og
1850-aarene derimod 25—35, middel 29 % malm, med omkring
4-5 "/o garkobber, — altsaa alt det udskudte 1.305 % Toother

netto. I henhold hertil opfører vi grubens midlere netto kob-

bergehalt til 1.15 7„.

Kongens grübe (856 m o. h.), som mere er en hisgrube

end en kobbermalmgrube, er opfaret i en længde af 2000 m
(to tusind m), dels horizontalt og dels med svagt fald, ind i

f] eldet; kisens mægtighed gaar her oftere op til over 5 m^,

undertiden endog betydelig derover. Tidligere blev denne

grübe (med Arvedals grübe) kun drevet med svagt belæg,

idet malmen, som kobbermalm betragtet, er temmelig fattig;

i de senere aar derimod har belægget været meget stort (1889
—94 248—320 mand), idet man for en meget væsentlig del

arbeider paa produktion af exportkis.

Man skeider her i:

smeltemalm (hyttemalm), med ca. 4^/4 *'/o netto raifinad-

kobberprocent
;

exportkis no. I, med 45—46 <^/o svovl og 2.9—3.4, middel

omkring 3.0 "/o kobber (chemisk kobbergehalt);
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exportkis no. Ill, med garanteret 44 % svovl og middel
ca. 1.6 % kobber; videre

kismalm, med 40 Vo svovl og 5—6 % kobber, der snart

tilblandes hyttemalmen og snart exportkis no. I.

Da man ker i de senere aar for en væsentlig del driver

med gjensætning, blir malm- og kisgehalten i graben ikke

særdeles stor
; i de sidste fem aar 26—40, middel 33 % m Ini

og kis af alt det udskudte. — 100 % malm og kis giver i

middel 20 % smeltemalm, 65 kis no. I og 15 7o kis no. II;

o: alt det udskudte leverer (smelte- og extraktionstab

fraregnet) temmelig nøiagtig 1 % kobber netto (desuden i

kisen svovl og jern, som nyttiggjøres).

I den tid, før begyndeisen af 1880-aarene, da graben kun
dreves som kobbergrube, var den virkelige ckemiske kobber-

gekalt i „samfængt ty" i middel 1.9 %, svarende til ca. 1.6

^/o netto garkobber-procent.

Forinden vi gaar over til at ombandle verkets produk-

tionsomkostninger og navnlig de reduktioner i samme, som
man har opnaaet i de senere tider, skal vi kort nævne nogle

af de vigtigste punkter i verkets historie i de sidste decennier :

Indførelse af enmandsboring istedenfor tomandsboring,

og bor og feisler af staal istedenfor tidligere af jern; i 1860-

aarene
;

videre indførelse af dynamit istedenfor krudt (omkring

1870) og senere erstatning af dynamit med endnu stærkere

sprængstofie
;

jernbanekommunikation med Trondhjem, fra sidste halvdel

af 1870-aarene (1878), hvoraf fulgte først delvis og senere

omtrent fuldstændig anvendelse af kokes i smeltehytten, iste-

denfor tidligere trækul;

videre anlæg af jernbane (9 km. lang) fra Tyvold jern-

banestation til Kongens kisgrube (1886), med derefter følgende

betydelig kisexport;

fuldstændig modernisering af smeltehytten (waterjacket-

smeltning; Manhes-proces og flammeovnsraffination, gjennem-

ført 1888—90, istedenfor tidligere skjærstenssmeltning i gam-

meldagse murovne, med efterfølgende venderøstning, sortkob-

bersmeltning og herdgaring);

videre ombygning eller nybygning af vaskeri ved de to

vigtigste gruber i de allersidste aar.
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I denne forbindelse kan forøvrigt indskydes, at man frem-

deles ved gmberne i meget høi grad lider under mangel paa

mekanisk drivkraft; derfor er nu projekteret store ny-anlæg.

Til belysning af verkets tekniske udvikling siden begyn-

delsen af indeværende aarbundrede skal vi først bidsætte en

tabel^) over

Udhragt tons „s am feen g t ty'-^ (malm og berg sammen)
pr. aar

(Grjennem-

snitlig aarlig).

pr. arl
vasker, si

} eider (skeider,

iollkjører osv. med-

regnet).

pr. bergbry
(minerer

der

)

Stor-

varts.

Mug-
gruben.

Kongens
grübe.

Stor-

varts.

Mug-
gruben.

Kongens
grübe.

1815—20 38.5 24.5 37.5 88 54 102

1821—25 48 26.0 57.0 98 53 163

1826—30 61.5 45.0 52.5 128 86 138

1831—35 64.0 58.5 49.0 147 134 187

1836 40 64.0 69.5 60.0 162 146 155

1841 45 77.0 70.0 70.0 168 135 164

1846—50 86.5 88.5 67.0 179 168 144

1851—55 87.0 96.0 78.0 171 163 164

1856-60 77.5 98.5 80.5 164 177 148

1861—65 102.0 120.0 103.0 226 224 206

1866—70 92.5 155.5 122.5 237 250 263

1871—75 87.5 172.5 90.0 243 327 261

1876—80 94.0 180.5 136.02) 261 317 4142)

1881—85 99.0 193.5 178.0 301 368 559

1886—90 116.0 176.5 218.0 337 455 740

1891—92 1095 172.0 2.36.0 297 349 1098

1893 94 133.5 282.0 263.0 476 645 1334

^) Denne og de nærmest efterfølgende oversigter er udarbeidede paa
grundlag af do meget omfattende tabeller, som verkets direktør

herr E. Knudsen paa min anmodning velvillig har extraberet af

verkets protokoller for hvert enkelt aar siden begyndeisen af aar-

hundredet.

2) Paabegyndt stor kisdrift.

Nyt Mag. f. Naturv. XXXV, I. g
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I umiddelbar forbindelse bermed lader vi følge en tabel

over

Udhragt tons malm'^) pr. aar

(Gjennem-

snitlig aarlig).

pr. arb eider {skeiàer,

vasker, stollkjører osv. med-
regnet).

pr. her ghr y
(minerer)

der

Stor-

varts.

Mug-
gruben.

Kongens
grübe.

Stor-

varts.

Mug-
gruben.

Kongens
grübe.

1815—20 15.0 5.9 11.1 31.9 13.5 31.8

1821—25 19.1 8.3 17.3 39.0 15.0 50.3

1826—30 20.0 11.2 18.9 41.5 21.5 50.0

1831—35 23.8 17.2 19.1 55.0 39.5 63.0

1836-40 26.0 19.0 20.9 65.5 40.0 53.5

1841 45 28.5 21.0 30.5 63.5 39.0 60

1846-50 29.0 27.1 27.2 61.0 51.5 61

1851-55 24.8 27.7 34.02) 48.5 46.5 842)

1856—60 22.5 25.2 45.22) 47.5 45.5 832)

1861—65 21.3 29.0 54.7 47.0 54.5 110

1866-70 22.6 37.6 51.0 58.0 60.5 109

1871-75 24.2 37.2 46.1 67.5 72.0 132

1876—80 26.2 34.5 64.88) 69.0 60.5 1583)

1881—85 28.9 35.4 109.3 88.0 67.5 341

1886—90 39.8 37.3 109.5 115.5 95.0 420

1891-92 34.5 33.5 76.3 93.5 68.5 360

1893—94 40.3 61.0 79.0 145.0 142.5 399

Ved bedømmelsen af disse tabeller maa det erindres, at

effcer urgammel skik har arbeiderne (som for en væsentlig

del samtidig ogsaa er gaardbrugere) ved Røros verk fri en

maaned om sommeren (undtagen i de senere aar ved Kongens
grübe); videre var arbeidstiden pr. uge tidligere kun 472 dag
(i sum ca. 210 arbeidsdage pr. aar), i den senere tid, effcer

^) Ikke taget bensyn til tvivlsmalm.

2) Kis brudt tu extraktion.

^) Paabegyndt stor kisdrift.
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midten af 1880-aarene, derimod 5 dage (ca. 230 arbeidsdage

pr. aar), altsaa nu i middel 10 Vo flere arbeidsdage end tid-

ligere. — Ved sammenligning skulde altsaa effekten for de

senere aar reduceres i forbold omkring 10 til 9.

Naar man tager hensyn hertil, fremgaar det af tabellerne,

at effekten for hver berghn/der (minerer), ved udbragt „sam-

fængt ty'-'' (malm og berg i blanding) nu {1893—9é) er 3—6.5,

middel å—5 gange saa høi som i 1820-, 30- og 40-aarene, —
hvilket noksom er et talende vidnesbyrd om spræDgnings-

teknikens overordentlig hurtige udvikling i dette aarhundrede.

ßegner man ikke pr, minerer, men pr. gruhearheider i sin

helhed (foruden minerer ogsaa skeider, vasker, skakthauer,

stoUkjører, osv.), er effekten, fremdeles ved malm og berg

i blanding, øget til det 2

—

4-dob belte, i middel til det

3-dohheUe.

Fuldt saa gunstigt stiller dog forholdet sig ikke, naar

man ikke lægger „samfængt ty", men derimod den udhragte

malm til grundlag for sammenligningen, idet verkets to egent-

lige kobbergrub er. Storvarts og Muggruben, nu ikke har at

opvise saa smukke anbrud som i den første halvdel af aar-

hundredet. I Storvarts 'grübe har saaledes malm-udhyttet pr.

arbeider pr. aar i middel for perioden 1886—94 kun været.

1.5- og i Muggruben ikke fuldt 2.0-gange saa stort som i 1820-,.

1830- og 1840-aarene ^) ;
for de allersidste aars vedkommende

stiller dog forholdet sig adskillig gunstigere, saa vi kan regne,

at der nu aarlig produceres pr. arbeider mindst dobbelt saa-

meget malm i disse gruber som i perioden 1820—50.

Endnu meget betydelig, gunstigere vil resultatet blive^

naar man faar den fornødne drivkraft (ved elektrisk kraft-

overføring) til disse gruber ; herom mere nedenfor.

Ved Kongens grübe, hvor man i de senere aar udskeider

for sig svovlkis (exportkis), der tidligere havde liden eller

ingen værdi, er driftsforholdene nu saa stærkt forandrede, at

sammenligning mellem effekt pr. arbeider nu og før ikke kan
være videre instruktiv.

Vi skal saa gaa over til en oversigt over

1) Ogsaa her er taget hensyn til, at arbeidstiden nu er noget længere

end tidligere.

6*
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ProduhtionsomTcostningerne, paa grubebakken^),

pi . ton malm. pr. ton „samfængt ty".

(I kr.)

Stor- Mug- Kongens Stor- Mug- Kongens
varts. gruben. gi-ube. varts. gruben. grabe.

1821—25 20.40 53.60 26.30 8.15 16.70 8.00

1826—30 20.00 49.50 21.90 6.45 10.20 7.90

1831—35 19.30 32.00 23.30 7.15 8.45 8.40

1836-40 20.30 25 00 19.30 8.35 7.50 6.90

1841—45 21.00 31.50 24.60 8.05 9.50 11.10

1846—50 20.90 25.40 23.10 7.10 7.75 9.60

1851-55 23.50 22.50 16.50 6.65 6.45 9.10

1856-60 25.20 25.10 12.80''^) 7.40 6.45 7.00

1861—65 27.70 22.10 14.10 5 80 5.10 7.70

1866—70 26.80 19.40 18.40 6.55 4.50 7.60

1871—75 24.60 19.70 20,70 6.85 4.25 10.30

1876—80 24.90 24.90 1870 6.95 4.75 7.80

1881—85 24.80 24.50 7.803) 7.20 4.50 4.803)

1886—90 20.60 20.20 7.40 6.70 4.25 4.70

1891—94 17.05 21.37 12.91 5.71 4.41 3.41

(1894 alene) 17.44 17.53 10.23 5.17 2.70 2.91

Kalküleret
1

ved projek-

teret kraft-
[(12.00) (11.25) (6.00)

overføring

Det fremgaar af denne tab el, at det i det hele og store

— trods arbeidslønnens stigning, trods de nu relativt dyrere

og mere omfattende anlægsomkostninger og trods, at Stor-

varts og Muggruben i de senere tider ikke har havt saa

1) Altsaa ikke loco hytte. Grubens andel i generaludgifter, som skat,

fattigvæsen osv., ikke medregnet.

2) Nyttiggjørelse af kisen (extraktion).

3) Paabegyndt stor kisdrift.
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mægtige og smukke anbrud at opvise som i den første halv-

del af aarbundredet — i de allersidste aar bar lykkedes at

reducere produktionsomkostningeme saavel pr. ton malm som
pr. ton samfængt ty. Navnlig er det paatageligt, at der i det

hele og store har fandet sted en ganske væsentlig reduktion

i de allersidste aar. End mere vil denne reduktion komme
til at gjøre sig gjældende, naar man faar den fornødne driv-

kraft til gruberne, idet man fremdeles ved B,øros-gruberne i

ganske stor udstrækning er henvist til at benytte menneske-

eller heste-arbeide, hvor man ved andre gruber har maskin-

arbeide.

Ovenfor har vi kun fæstet os ved grubernes produktions-

omkostninger pr. ton malm eller pr. ton samfængt ty; grube-

omkostningerne reduceret til ton garkobber- eller raffinad-

kobber-indhold omhandles først i det følgende, efter at vi

ogsaa har seet noget paa hytteudgifterne.

Vedrørende disse henvises dels til den udførlige tabel s. 87

og dels til efterfølgende specialoplysninger :

Ifølge en af tidligere hytteskriver K. M. Hauan i 1864

forfattet (og til universitetets metallurgiske laboratorium ind-

sendt) beskrivelse (manuskript) af Røros hytte beløb hytte-

udgifterne i middel for ti-aaret 1854—63 ved den gamle

smelteproces, ved i middel udbragt 5.18 % garkobber af mal-

men, sig pr. ton garkobber til Ter. 478^).

^) Hvorledes de samlede hytteudgifter ved den ældre driftsmetliode

(after skjærstenssmeltningen 7—8 venderøstninger, saa sortkobber-

smeltning og herdgaring; trækul som brændmaterial) fordelte sig

paa de forskjellige poster, fremgaar af følgende gjennemsnitsresultat

for driftsperioden 1854—63 :

Pr. ton garkobber, ved Røros bytte:

Koldrøstning kr. 8.00

Skjærstenssmeltning - 186.00

Venderøstning - 26.00

Sortkobbersmeltning - 95.00

Garing - 2800

Hyttekjørsler - 15.00

Diverse materialer - 64.00

Alm. udgifter vedrørende hytten - 56.00

Sum kr. 478.00

Under „diverse materialer" er ogsaa medregnet svinding af trækul,

der egentlig skulde fordeles paa smelteprocesserne.

Smeltemalmen leverede i den hele periode i middel 5.18 % netto

garkobber (og skjærstenen 16.52 % netto kobber).
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I midten af 1880-aarene var denne udgiftspost — frem-

deles med bibehold af den gamle bovedproces (venderøstning

Gg sortkobbersmeltning), men trækul bovedsagelig erstattet

ved kokes og ved nybygget skjærstensovn — reduceret til

375—åOO Jer.; og nu, efter at bessemeringen er bleven fuldt

gjennemført, og murovn erstattet ved waterjacket-ovn ogherd-

garing ved flammeovnsraffination, er hytteudgifterne (ved

samme smeltetab som tidligere) reduceret til i middel kr. 270 ^)

(for Storvarts grubes malm, med 6 % raffinadkobber,

245 kr. ; for Kongens grubes malm, med 4.2 %, og Mug-
grubens malm, med 4.6 % raffinadkobber, kr. 281).

Altsaa i oversigt:

Hytteudgifterne ved Børos hytte pr. ton garkohber eller raffi-

nadkohber, ved udbragt 5 % kobber netto af malmen:

Yed den gamle
]

smelteproces 1854—63; trækul, gammeldags drift kr. 478

(venderøstning,

sortkobbersmelt-

ning).

Bessernering. 1893—94 „ 270

Ifølge den s. 87 gjengivne tabel beløb hytteudgifterne

ved verkets samtlige hytter (Røros, Eidet, Tolgen, Lovise)

pr. ton garkobber sig i aarene 1833—42 til i middel kr. 495

og i 1844—67 til i middel kr. 423.

Man har følgelig nu opnaaet en meget betydelig reduk-

tion, nemlig i forhold fra 100 til omkring 60; dette maa siges

at være et meget tilfredsstillende resultat.

Vi skal dernæst gjengive en — af nuværende bergskriver,

tidligere hytteskriver K. M. Hauan — med stor omhygge-
lighed af verkets protokoller extraheret oversigt over Røros

verks drift i perioden 1833 til 1892.

^) Ifølge hyttemesterens opgave i en af verkets sidste driftsberetninger.

1880—85; kokes & trækul; omhyg-

gede skjærstensovne . . „ 390
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I ovenstaaende tabel er opført verkets grubeudgifter

(inklusive grubestyrernes lønninger og malmens transport til

hytten) og hytteudgifterne, derimod ikke de forskjellige slags

generaludgifter (som skatter og øvrige kommunale udredsler;

diverse større tilfærdige udgifter^); renter og afdrag af gjæld,

osv.), for de senere aars vedkommende vistnok heller ikke

grubens og hyttens andel i de mange ny-anlæg- For at faa

oversigt over verkets samlede driftsudgifter (samtlige general-

udgifter og samtlige anlægsudgifter meregnede), maa vi derfor

henholde os til andre kilder.

For tidsrummet fra 1788 til 1829, begge aar inklusive,

kan vi benytte os af en meget detailleret tabel i Krafts topo-

grafisk-statistiske beskrivelse (bind 5, 1832), hvor bL a. er

opført for hvert eneste aar produceret Sk^. garkobber, verkets

samtlige udgifter, overskud pr. part (kux) osv. Ved at divi-

dere produktionens størrelse i de samlede udgifter, fremgaar

produktionsprisen pr. Sk^, garkobber ; til sammenligning med-

tager vi ogsaa, fremdeles efter Krafts fremstilling, en oversigt

over salgsprisen paa garkobber ^).

^) Exempelvis kan nævnes, at verket i aktiebidrag til den (i 1864 fær-

digbyggede) Trondhjem—Støren-bane betalte 20.000 Spd. = 80.000 kr.,

og til fortsættelsen af banen, fra Støren tu Børos og sydover (banen

ber færdig 1878), 160.000 kr. — Verkets egen sidebane, fra Tyvold
jernbanestation til Kongens grübe (banen 9 km. lang; færdig 1886)

kostede (sneskjærmer dog delvis fraregnet) kr. 180.000.

2) Denne opgave over salgsprisen er utvivlsomt, for bele perioden 1794

—1822, ganske anderledes paalidelig og exakt end den nederst s. 298

og øverst s. 299 (forrige bind), fra Meråker opgivne. I overensstem-

melse hermed blir ogsaa en udtalelse, s. 305 (forrige bind), at de

norske kobberverk i beg. af aarbundredet ikke fuldt ud fik nyde godt
af de daværende bøie konjunkturer, at modificere.

Efter at første del af dette arbeide allerede var trykt, er jeg ble-

ven opmærksom paa, at man i bele forrige aarhundrede bertillands

iiavde en udførselstold paa kobber, oftest stor 6 Edl. pr. Sk®. (sva-

rende til omkring 8 "/o af kobberets værdi): leilighedsvis dog belt

op til 7 Edl. 16 skilling. Denne udførselstold er paa den s. 298—99
(forrige bind) gjengivne tabel over kobberprisen medregnet for

Merakers, derimod ikke for Eøros verks vedkommende; af denne
grund er prisen for idstnævnte verk gjennemgaaende opført i mid-
del 6V2 Edl. laveres end for førstnævnte verk.
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Økonomiske resultat ved Røros verk, 1788—1829.

Prodtik-

tionsom-
Salgspris pr.

garkobbei

Sk® kostninger^)

pr. Sk®
garkobber.

Anmærkning.

1788 66-68 Rdl. 37.6 Edl.

1789 66—66V2 T)
40.9 „

1790 64—66
J> 46.2 „

1791 64 70 » 48.3 „

1792 70 81 V 48.7 „

1793 76-841/4 V 48.8 „

1794 70—77
»? 58.8 „

1795 70—77 V 50.8 „

1796

1797

1798

66—70
72—78
83 85

H

n

n

52.4 „

47.7 „

47.4 „

Midlere produktionsudgift

47.7 Edl. pr. Sk® garkobber.

1799 92—107
)i 45.2 „

1800 86—94
J5 43.5 „

1801 110—113 » 40.2 „

1802 103—110 r 49.4 „

1803 120—135 » 51.4 „

1804 142—146 » 50.0 „

1805 139—140 » 59.0 „

1806 142—145 n 50.1 „

1807 147 n 68.2 „

1808

1809

1810

1811

1812

160—170
170—250

1
250 -300

1125—1680

v

»

89.2 „

130 „
For denne periode vil en

opgave over den midlere pro-

duktionspris være Lidet instruk-

tiv; dels paa grund af penge-

nes høist vexlende værdi; dels

1813

1814

1815

1816

1817

1818

400—450 Ebd.

450—533 „

53—105 Spd.

102—106 „

90—100 „

76—80 „ 71.6 Spd.

•paa grund af verkets store

kontributioner (hvorom neden-

for) til nydannelsen af det

norske myntvæsen; dels ogsaa,

fordi verket i enkelte aar blev

drevet med svagt belæg.

1819 75—90 » 60.1 „
.

^) Heri er ogsaa medregnet tiende til kongen (staten).
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Produk-

Salgspris pr. Sk@

garkobber.

tionsom-

kostninger

pr. SkØ
garkobber.

1820

1821

82—90 Spd.

88—94 „

47.2 Spd.

43.5 „

1822 81—100 „ 41.4 „

1823

1824

1825

1826

81-77 „

71-64 „

65-66 „

70—80 „

43.9 „

58.5 „

45.1 „

52.3 „

Midlere prodiiktionsudgift

"47.4 Spd. pr. Sk® = 1190 kr.

pr, ton garkobber.

1827 78 55.5 „

1828 80 49.8 „

1829 80—84 „ 4^.0 „

For den efterfølgende periode, 1831 til og med 1893, be-

nytter vi en tabel, som velvillig er stillet til min disposition

af J. Midelfart^ forstander for de Angell'ske stiftelser, inde-

holdende :

fortegnelse over den vægtsmængde kobber, som de An-

gell'ske stiftelser kar faaet sig tilstillet pr. „kux"^) (eller part;

verket er fordelt paa 172 kuxer, hvoraf de Angelske stiftelser

eier 18, altsaa lidt over tiendeparten af det keie verk);

de Angell'ske stiftelsers udbytte, eventuelt tab pr. kux;

ved at dividere den erholdte vægtsmængde kobber pr.

kux i udbyttet, resp. tabet pr. kux, faar vi udbyttet, resp.

tabet pr. vægtsenhed kobber;

og ved endvidere at subtrakere udbyttet pr. vægtsenhed

kobber fra eller addere tabet til den erholdte midlere salgs-

^) Som bekjendt foregaar fordelingen af indtægt og udgift ved Eøros

verk, der ikke er et aktieselskab i moderne forstand, men et „parti-

cipantskab", paa 172 „kuxer", med nedarvede regler fra foregaaende

aarbundreder, paa den maade, at det producerede kobber udveies in

natura til hver enkelt kuxeior (eller dennes repræsentant, forlæg-

geren). Denne bar saa selv at besørge salget af det modtagne kob-

ber og bar at tilsvare verket sin quotadel af de udlignede drifts-

udgifter.
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pris, fremgaar en tabel (sidste kolonne) over verkets produk-

tionsudgift pr. vægtenhed kobber. De forskjellige vibrationer

i denne skriver sig til en vis grad derfra, at aarsbudgettet

for udgift og indtægt ikke altid bar faldt nøiagtig sammen;

ved at tage middel for flere aar paa rad udjævnes dog denne

uregelmæssigbed fuldstændig.

Til forstaaelse af nedenstaaende tabel bør endvidere paa-

peges, at verket eier et ganske betydeligt skov- og jorde-

gods, hvis indtægt (i regelen, i alle fald tidligere, antagelig

omkring eller lidt over et snes tusind kr. aarlig) ved oven-

staaende beregning blir fordelt paa vægtsenbed kobber; videre

er, siden kisexporten paabegyndte (midten af 1880-aarene),

ogsaa det økonomiske resultat af samme bleven fordelt paa

det (i bytten) producerede kobber.

Enkelte kuxeiere vil selvfølgelig undertiden have faaet

solgt sit kobber til noget bedre, andre igjen til noget daar-

ligere priser end de Angell'ske stiftelser; saadanne tilfældig-

heder eller uregelmæssigheder vil dog, i alle fald naar man
tager middel for længere aarrækker, fuldstændig udjævnes, og

vi kan derfor med fuld sikkerhed benytte regnskaberne fra

de Angell'ske stiftelser, der eier næsten en niendepart af det

hele verk, som norm for verkets samlede indtægts- og udgifts-

budget.
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Altsaa i oversigt, idet vi samtidig medtager den gjennemsnitlig

erholdte salgspris, 'pr. ton JRøros-kdbber.

(Pr. m. ton). Midlere salgspris. Midlere jroduktionsudgift ^).

1820—29.
1831—40.

ca. 1800 kr.

1760 „

1190 kr.

1229 „ }
12052) kr.

1841-50. 1485 » 1113 n

1851—60. 1815 n 1089 n . 1117 „

1861—70. 1435
11

1118
11

1871—75.

1876—80.
1540

1215
n

»

978

1074
11

» }
1026 „

1881-85.

1886-90.
1045

1075

840

824
71

n }
832 „

1891—93. 870
?1

1894 . 725 »

Ved bedømmelsen af denne tabel maa det forøvrigt erin-

dres, at verket i 1880-aarene og begyndeisen af 1890-aarene

til tekniske reformer osv. har maattet optage et betydeligt

laan (med rundt tal 1 mill, kr.), hvoraf i alle fald en del ved

en budgetmæssig oversigt som den herværende burde paa-

føres produktionsomkostningerne ; disse bør saaledes i middel

for det hele decennium 1881—90 opføres med noget over 832

kr., f. ex. 850—875 kr.

1) For 1820—29 ifølge det af /. Kraft meddelte regnskab ; for de senere

aar ifølge de Angell'ske stiftelsers regnskaber. Den forholdsvis under-

ordnede indtægt af jord- og skovgodset er ikke fraregnet ved bereg-

ningen af produktionsomkostningerne pr. ton kobber; disse udgifter

er følgelig gjennemgaaende opført lidt lavere, end de i virkeligheden

har været.

2) Heri medregnet tiende til det offentlige; ved Eøros før 1818 10%
af indtægterne (undtagelsesvis dog mindre); i 1818 blev tienden

nedsat til 5 % (dog at det resterende skulde anvendes til verkets

forbedringer); i 1842 nedsattes tienden til 2 %, og endelig i 1846

blev tienden fuldstændig sløifet.

Fraregner man tienden for perioden 1820—40, skulde verkets nor-

male driftsudgifter i disse to decennier kunne anslaaes til i middel

ca. 1150 kr.
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\

Hvad verkets produktionsomkostninger for tiden beløber

sig til, skal vi i dette arbeide — som i nærværende afsnit

nærmest er et historisk tilbageblik — ikke gaar detailleret

ind paa; kun kan en skitseret beregning, paa grundlag af

de offentliggjorte driftsberegninger og driftsforslag, afgive

en vis interesse.

Under de nuværende driftsbetingelser.

Pr. ton raffinadkobber-indhold. Storvarts. Muggruben.
Kongens

grübe.

Grubeudgifter loco hytte . .

Hytteudgifter

319 kr.

245 „

4681) kr.

281 „

288 kr.

281 „

Sum 564 kr. 749 kr. 569 kr.

Lægges hertil i generaludgifter — navnlig til bestridelse

af de forskjellige ny-anlæg — kr. 150 pr. ton raffinadkobber

(ved produktion 700 tons kobber aarlig svarende til kr. 105.000

pr. aar), skulde de samtlige produktionsomkostninger (med-

regnet andel i ny-bygninger) ved verkets to vigtigste

gruber for tiden beløbe sig til omkring 700 (eller 715 kr.)

pr. ton. — Hermed stemmer, at produktionsomkostningerne

for det hele decennium 1881—90 i middel kan opføres med
kr. 850 (andel i ny-anlæg medregnet), og at man nu har

indsparet mindst kr. 150 i de lobende grübe- og hytte-

udgifter.

Af hensyn til den aktuelle interesse, som sagen frembyder,

skal vi — fremdeles paa grundlag af det af verkets besty-

relse fremlagte driftsforslag — ogsaa sammenstille en over-

sigt over de beregnede driftsudgiffcer, naar man har faaet

færdig den proj ekterede elektriske kraftoverføring til gru-

berne.

1) Denne udgiftspost er forøvrigt for tiden (sommeren 1895) adskillig

lavere. Videre maa erindres, at Muggruben paa langt nær ikke

leverer saa meget kobber som. de to andre gruber.

Nyt Mag. f. Naturv. XXXV, II. 7
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Under forudsætning af elektrisk kraftoverføring.

Pr. ton raffinadkobber-indhold. Storvarts. Muggrnben.
Kongens

grübe.

G-rubeiidgifter loco kytte . .

Hytteudgifter

245 kr.

245 „

251 kr.

281 „

190 kr.

281 „

Sum 490 kr. 532 kr. 471 kr.

Selv om man hertil lægger kr. 175 i generaludgifter,.

skulde produktionsomkostningerne ved verkets to vigtigste

gruber ikke stige køiere end kr. 650—675 pr. ton raffinad-

kobber.

Efter denne digression udenfor vort egentlige thema skal

vi give et ganske kort tilbageblik over verkets teknisk-øko-

nomiske udvikling siden begyndeisen af indeværende aar-

kundrede.

Helt fra 1820-aarene til slutten af 1860-aarene koldt verket

sig ved nogenlunde konstant produktionsudgift, i 1820- og
1830-aarene ved omkring 1200 kr. og senere ved lidt over

1100 kr. pr. ton garkobber. I keie denne tid var grube-

udgifterne snarere noget i stigende end i aftagende, kvad

kovedsagelig beroede paa, at de tekniske fremskridt i denne

periode ikke fuldt ud opveiede arbeidslønnens stigning; navnlig

for Storvarts grübe, kvor 1 ton malm, leveret paa grube-

bakken, i aarene 1821— 50 gjennemsnitlig kostede kr. 20.30,

i aarene 1851—70 derimod gjennemsnitlig kr. 25.80, kommer
dog hertil, at man i alle fald i 1860- og 70-aarene ikke havde

saa gode anbrud som tidligere. Hytteudgifterne derimod viser

sig ogsaa i denne periode at have været noget i aftagende

(i middel for samtlige hytter i 1832—42 kr. 495, i 1843—67

kr. 423, pr. ton garkobber).

I 1870-aarene begynder produktionsudgifterne paa de fleste

omraader at udvise nogen reduktion; denne har dog først

gjort sig gjældende med større kraft i 1880-aarene og end

mere i begyndeisen af 1890-aarene, idet verket — og da først
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og fremst hytten — i denne tid har iindergaaet meget om-

fattende reformer. Endnu staar dog meget tilbage at gjøre,

navnlig ved gruberne, hvor mangelen paa mekanisk drivkraft

i høi grad fordyrer produktet.

For at kunne give oversigt over det økonomiske udbytte,

eventuelt tab, som verksdriften i sin helhed har medført, er

vi henvist til at multiplicere det aarlige udbytte pr. kux med
kuxernes antaP) (172); specielt egner sig til udgangspunkt

for en saadan beregning de Angell'ske stiftelsers regnskab,

idet disse stiftelser eier lidt over en tiendepart af det hele

verk. Ved hr. Midelfarts bistand har jeg faaet en fortegnelse

over de Angell'ske stiftelsers resultat pr. kux helt siden aar

1773 (for perioden efter 1831 se tabel s. 92—95). Idet vi kan

gaa ud fra, at de øvrige kuxeiere gjennemsnitlig — i alle

fald, naar vi tager middel for flere aar paa rad — vil have

solgt sit kobber til samme midlere pris som de Angell'ske

stiftelser, faar vi følgende økonomiske resultat for det hele

verk :

Netto -udbytte ved Røros kobberverk,
1773—1814:

1773—1780 .

1781—1790 .

1791—1800 .

1801—1810 .

1812—1814 .

519.096 Rdl.

748.716 —
513.764 —

1.100.112 —
286.208 —

sum 1773-1814

3.167.896 Edl.

Tab i 1815—182 0:

212.592 Spd. = 850.368 kr.

Dette tab er hovedsagelig beroende paa, at der i 1816

—

1818 maatte indskydes ialt pr. kux 1338 Spd.^) (= for det

hele verk 920.000 kr.) til dækning af det paa verket udlignede

bidrag til omdannelsen af landets myntvæsen. Den normale

verksdrift gik selv i denne periode med fordel.

1) Kuxernes antal liar siden 1730 iiden forandring været 172.

2) Efter Krafts tabel.

7*
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Netto-udbytte 1821-1893:
(omregnet for den hele tid i kr.)

1821—30 . . 2.271.776

1831—40 . 1.631.936

1841—50 . 1.263.984

1851—60 . 2.304.072 sum 1821—1893

1861—70 . 921.232 kr. 10.099.928

1871—80 . 1.014.112

1881—90 . 682.668

1891—93 . 10.148

Sum 1821—93 . 10.099.928 kr.

Vil man faa det samlede resultat efter 1814, maa herfra

trækkes verkets underballance i 1815—20; det hele, til kux-

eierne udbetalte netto-udbytte blir altsaa for den hele periode

1815—1893 kr. 9.249.560 eller med rundt tal

PV4 mill. Tir.

Samtidig bør vi forøvrigt i denne forbindelse paapege, at

verket — som aldrig har siddet inde med nogen drifts- og

reservekapital (udenfor skov- og jordegodset, til taseret værdi

henimod eller omkring 1 mill. kr.) — i den senere tid, til

gjennernførelse af de forskjellige tekniske reformer ved verket,

har maattet optage en gjæld paa omkring 1 mill. kr.; disse

reformer burde egentlig have været bestridt ved midler op-

sparede i den gode tid; verksdriftens virkelige netto-overskud

efter aar 1814 burde saaledes egentlig kun opføres med om-

kring 8V2 mill. kr.

Verksdriften har for perioden efter 1773 (da de Angell'ske

tabeller paabegynder) gaaet med fordel — o: kuxeierne har

faaet solgt sit udparcelerede kobber til høiere pris, end der

er .bleven indbétait pr. kux — undtagen i følgende aar:

1810

1811

1813

1816

1817

1818

1877

Krigens aar med efterfølgende

misère i statens myntvæsen.
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1885

1886

1892

1893

1894

Kobber-krise i midten af 1880-

aarene.

Kobber-krise i beg. af 1890-

aarene.

I slutten af forrige aarh. og i de allerførste aar af inde-

værende (perioden 1788— 1806) producerede E-øros sit kobber

til oftest 40 til 70, middel 57 «/o — eller, naar vi ikke

tager tensyn til de exceptionelt gode konjunkturer i de aller-

første aar af dette aarb. — middel 60 o/o af salgsprisen.

Og resultatet i dette aarhundrede bar været:

Midlere produktionspris

i "/o af decenniets

midlere salgspris :

1820—29 66.5 Vq

1831—40 70.0 „

1841—50 75.0 „

1851—60 60.0 „

1861—70 77.5 „

1871—80 73.0 „

1881—90 82.01),,

1891—93 henimod eller

omkring . . 100 ^) „

Middel for perioden

1820—60 = 68 o/o

Den midlere salgspris er fra den første halvdel af aar-

hundredet faldt til omkring eller lidt under det halve (forhold

100 til ca. 45—50); produktionsudgifterne derimod har man
ikke faaet reduceret i tilsvarende skala, men hidtil (1893—94)

mod tidligere (1820—70) kun i forhold omkring 100 til 65,

Fremdeles har man dog adgang til, navnlig ved grube-

driften, i ganske væsentlig grud at reducere produktionsom-

kostningerne.

1) Den midlere salgspris for Røros-kobber i det hele decennium 1881—90

var 1060 kr. ; som midlere produktionspris har vi opført 870 kr. (nem-

lig de faktisk stedfundne 832 kr. plus extra andel .38 kr. i anlægs-

udgifter).

2) Kisdriften ikke medregnet.
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For at faa oversigt over værdien af verkets totalproduk-

tion — i vægt 71.500 tons garkobber eller raffinadkobber —
for 1644 til 1894, altsaa i verkets første 250 aar, kan vi for

perioden 1644—1844 (begge aar inklusive) henholde os til

Hiort-Krags Røros-beskrivelse, hvor vægten af det produce-

rede kobber til udgangen af 1844 er summeret til 345.908

Sk^. (= 55.150 tons), og værdien beregnet til 22.484.020 Edl.

eller 17.987.216 Spd.i) (= 71.948.864 kr., altsaa med rundt

tal 72 mill. kr.). Ved denne beregning gik man ud fra mid-

delpris 65 E-dl. courant pr. Sk^. garkobber, hvilket dog —
hvad fremhæves i Hiort-Krags beskrivelse, og som ogsaa

utvivlsomt fremgaar af de tidligere gjengivne prislister —
var alt for lavt. Af denne grund har jeg troet at burde fore-

tage en revideret beregning.

Totalproduktion.

Gjennem-
snitlig

salgspris 2).

Totalværdi.

1644—1700

1701—1800
1801—1814

44.500 Sk^.

213.440 —
27.020 —

60.950 —

65 Edl.

72 —
135 —

2.892.500 Rdl.

15.367.680 —
3.647.700 —

1815—1844
Sum

75 Spd.

21.907.880 Rdl. 3)

4.571.250 Spd.

Sum 345.910 Sk^.

^) 1 Rdl. er her i middel for den hele periode sat lig 4 mark (ort),

altsaa ^/5 Spd.

^) Udførselstolden (altsaa statens extra-indtægt, udenfor tiende) er lier

for forrige aarhundrede — saaledes som det ogsaa er gjort i den

tidligere gjengivne pristabel for Selbo (Meråker) — medregnet, hvad

er berettiget, idet det allermeste kobber exporteredes.

^) Som støtte for rigtigbeden af denne beregning kan anføres, at man
i 1779 regnede, at verket fra dets oprettelse bavde indbragt „for

mere end 14 millioner Rdl.", hvoraf i told og akcise „over balvtredie

million" (se Dahles Røros-beskrivelse, s. 255).

—

Fra 1779 til 1800 pro-

duceredes omkring 58.500 Sk®, hvilket efter middelpris 72 Rdl. pr. Sk®
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Middelprisen for sidste halvdel af det 17de aarh. sætter

vi, i henhold til forskjellige spredte prisopgaver, til 65 'Rål.

pr. Sk^, — Middelprisen (medregnet tolden) i det 18de aarh.

(eller rettere i aarene 1718—1726 og 1738—1800, for hvilke

vi har detaillerede opgaver) var 75—76 Rdl.
; da dog prisen

i den sidste del af aarhundredet, i hvilken periode den største

produktion ved Røros fandt sted, var lidt lavere end tidligere,

opfører vi her middelprisen med kun 72 Rdl. — For aarene

1801—1814 kan vi ikke sætte middelprisen til under 135 E,dl.

pr. Sk^.
;
og endelig for aarene 1815—44 blev Røros-kobberet

i middel betalt med 75—76 Spd. pr. Sk^.

Den „rigsdaler" (courant), efter hvilken prisen er opført

helt frem til 1814, havde i tidligere dage noget vekslende

værdi, og det kan saaledes være underkastet tvivl, hvorledes

den rettest skal omregnes til speciedaler (myntenheden fra 1814

til 1877). — Eiter hvad der er mig meddelt fra forskjelligt paa

dette omraade sagkyndigt hold, kommer man det rette forhold

nærmest ved at regne rigsdaleren til % speciedaler, eller 3.20 kr.
;

(det erindres, at rigsdaleren i alle fald i den senere tid af

foreningen med Danmark var delt i 4 mark, svarende til de

norske ort eller mark i den efterfølgende speciedaler). —
Ifølge denne værdiansættelse, som ogsaa er benyttet i Hiort-

Krags Røros-beskrivelse, omregnes produktionsværdien for pe-

rioden 1644—1814, stor 21 907.880 Edl., til 17.526.304 Spd. =
70.105.216 eller med rundt tal 10.1 mill. kr.

Hertil kommer for 1815—1844 produktionsværdi stor

18.285.000 eller med rundt tal 18.3 mill. Jer.

For tiden efter 1844 (ved hvilket aar Hiort-Krags tabel

ophører) har jeg selv beregnet kobberets samlede salgsværdi

ved at multiplicere produktionen i hvert enkelt fem-aar med
den samtidig faktisk stedfundne midlere salgspris for Røros-

kobberet; herved kommer vi for den hele 50-aarige periode,

giver 4.212.000 Edl; videre 1801-1814 27.020 Sk®, à 1.35 Edl,

= 3.647.700 Edl.; det samlede udbytte indtü 1814 skulde altsaa have

været „mere end 14 mill. Edl." (indtil 1779) tiladderet 7.859000

Edl., — saaledes temmelig nøiagtig 22 mill. Edl., som foranstaaende

beregning udviser. Denne maa følgelig være nogenlunde exakt; i

alle fald vil der neppe være saa stor feil som 1 mill. Edl.
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1845—1894, til samlet værdi 20.343.œ0 eller med rundt tal

20.3 mill Jer.

Videre har vi hertil at lægge værdien af den exporterede

kis, i sum til udgangen af 1894 temmelig nøiagtig 210.000

tons ;
denne sætter vi til middelværdi 17 kr. pr. ton (frit leveret

i Trondhjem); kisens samlede værdi altsaa 3.570.000 kr., som
vi vistnok med tryghed kan afrunde opad til 3.6 mill. 1er.

For tiden 1644—1772 foreligger der ikke nogen beregning

over verkets netto-udbytte ;
vi tør dog— dels støttet til drifts-

resultatet i den sidste fjerdepart af det 18de aarh. (da det

midlere overskud pr. Sk^. garkobber beløb sig til 20 à 25 E,dl.)

og dels paa grundlag af forskjellige spredte oplysninger fra

verkets ældste tid^) — gaa ud fra et midlere netto-udbytte

af mindst 15—20, muligens endog 25 E,dl. pr. Skß.
;
alt efter-

som vi regner det midlere netto-udbytte pr. Sk^. til 15, 20

og 25 Edl., skulde altsaa total-udbyttet beløbe sig til med
rundt tal 2^/3, S^/2 og henimod 4^/2 mill. Rdl.

; som den sand-

synlige værdi sætter vi 3^/2 mill. Rdl.

Videre kan det ogsaa være af interesse at se, hvad extra-

indtægt staten i tidernes løb — under form af tiende, udfør-

selstold og hermed analoge extra-skatter — har oppebaaret

af Røros kobberverk.

Det vil være bekjendt, at alle vore private bergverk

i tidligere dage — naar verkene ikke fik særskilt dispen-

sation, paa grund af økonomiske vanskeligheder — havde
at svare tiende til staten („kongen"), hvilken tiende, der

faktisk tidligere beløb sig til tiendeparten af den hele pro-

duktion, indkrævedes in natura. Saaledes har Røros fra

verkets grundlæggelse helt frem til 1818 — med undtagelse

af de tre allerførste driftsaar og videre med undtagelse af

aarene 1764 og 1765 — som tiende betalt tiendeparten af den
hele produktion

; fra 1818 til 1843 derimod kun ty^^endeparten,

^) Exempelvis kan saaledes nævnes, at (ifølge Bnmnich-Prœtoriiis's op-

tegnelser, trykt i „Magazin for bergmandsefterretninger", no. 33,

1878) liavde Eøros-verket i de 8 aar, 1663—1670, naar „alle omkost-

ninger er blevne fradragne, fornden den kgl. tiende, som beregnes-

til 30.250 Edl., og tolden, som beregnes til 33.670 Edl., i rent over-

skud 60.808 Edl., og i 1671, foruden tiende og told, frit overskud

29.922 Edl." Produktionen i de første S aar var i sum 6125 Sk® og
i 1671 1200 Sk®; udbyttet pr. Sk?2) altsaa benlioldsvis 10 og næsten
25 Edl.
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og endelig 1844 til 1846 2 7o ^^ ^^^ liel© produktion, bvor-

efter tienden endelig fuldstændig sløifedes i 1846. Paa denne

maade er, ifølge Hiort-Krags summation, af verkets samlede

produktion fra 1644—1844, stor 345.908 Sk^,, som tiende ble-

ven udredet 31.355 Sk^. (= 9 % af den bele produktion).

Hertil kommer, at staten i den sidste halvdel af det 17de

aarb. og i det 18de aarb. næsten den bele tid belastede vore

kobberverk med en udførselstold paa kobber, stor oftest 6

Rdl. pr. Sk^.; en stund bavde man endnu en extra produk-

tionsafgift (paa 2 <^/o af produktionen).

Ved disse forskjellige afgifter — særlig tiende og told —
bavde verket, fra dets optagelse til 1792, ifølge et i dette

aar foretaget temmelig nøiagtigt opgjør, ialt indbragt det

offentlige 3.189.236 Rdl. i) (Se Balles Eøros-beskrivelse, s. 255).

1) At denne opgave maa være nogenlunde korrekt, fremgaar ganske

enkelt deraf, at Røros indtil aar 1792 for det første havde betalt i

tiende til staten temmelig nøiagtig 23.500 Sk® garkobber (in natura),

hvilket efter middelværdi 72 Edl. pr. Sk® giver 1.692.000 Rdl. Hertil

kommer udførselstold, oftest 6 Edl. pr. Sk®, af den væsentligste del

af alt det kobber, som verket selv beholdt; dette kobber beløb sig

tu verkets egen produktion indtu 1792, stor 235.767 Sk®, fratrukket

tienden, 23.500 Sk®;:altsaa 212.000 Sk® ; lidt af dette vil være hie-

ven forbrugt i landet, og en sttind, i alle fald ved midten af det

17de aarh., existerede der ikke nogen udførselstold paa kobber-

Skjønsmæssig kan man regne, at 200.000 Sk® er bleven exporteret

af verket selv (eller dettes participanter) ; 6 Rdl. pr. Sk® i udførsels-

told heraf giver 1.2 mill. Rdl. ; naar dette adderes til tiendens værdi,

faar man et beløb af 2.9 mill. Rdl. Hertil kommer for en periodes-

vedkommende ogsaa en særskilt extra produktionsafgift.

Det er ganske eiendommeligt, at medens staten (don dansk-norske

stat) indtil 1814 havde havt et tab af det af staten selv drevne Kongs-

berg sølvverk paa 3.175.000 Edl fefterprof. IZ^eZ/ancZs beregning, hvorom
nedenfor), havde staten samtidig havt en endnu større indtægt af det

privat drevne Børos kobberverk, nemlig indtil 1792 en indtægt a/" 3.190.000

Bdl. og indtil 1814 en indtægt af med rundt tal 3.7 mill. Rdl.

De skatter, som Røros kobberverk — ligesom ogsaa de øvrige

private bergverk — i tidligere dage havde at betale, var aldeles

kolossale ; saaledes for Røros : først tiendeparten af den hele brutto-

produktion som tiende; derefter 6 Rdl. — undertiden noget min-

dre, paa den anden side dog ogsaa op til noget over 7 Rdl. —
pr. Sk® eller omkring 8 % ^f kobberets værdi som udførselstold:

udgjør i sum ikke mindre end i7% af produktionsværdien. En stund

havde man hertil desuden en særskilt mindre extra produktions-

skat (paa 2 ^o! samlet beskatning altsaa 19 ^/o). ^'^'c'- XV-.

f^/^ -^©-"Jfc- -»\'^,

Il . if ! I fî •' ; '> V i

'

JLaJI L. i dj .-. /. . , .
I ^1
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Senere blev i de tre perioder 1793—1800, 1801—1814 og 1815

1846 ialt udredet til det ofientlige henlioldsvis 1985, 2700 og

3300 Sk^ garkobber (se Hiort-Krags Høros-beskrivelse) ; sætter

-^i kobberets gjennemsnitsværdi til hendoldsvis 72, 135 E,dl.

og 75 Spd., beløb altsaa statens tiende-indtægt af E-øros^) sig

i 1792—1814 til 507.420 Rdl. og i 1815-1846 til 247.500 Spd.
;

sum altsaa 1644—1814 3.696.656 Rdl. eUer 2.957.325 Spd., og

i 1815—1846 247.500 Spd.; sum forden Hele periode 3.204.825

Spd. = 12.819.300 kr., hvilket vi afrunder til 13 mill. Tir.

Oversigt:

Vcerdien af Børos verks prodnMion.

1644—1814; 45.420 tons kobber, til værdi 22 mill. Rdl.

= 70.1 mill. kr.

1815—1894; 26.070 — — .... 38.6 — „

ca. 1880—1894; 210.000 tons exportkis .... 3.6 — „

Sum værdi 112.3 mill. 1er.

eller med rundt tal 112 mill kr.

Driftens netto-udhytte.

1644—1772, antagelig 3.5 mill. Rdl. . . . . = 11.20 mill. kr.

1773-1814, 3.168.000 Rdl . = 10.14 — „

1815—1893 = 9.25 — „

Sum 30.59 miU. kr.

eller med rundt tal ... 30 mill kr.

Hertil kom de normale kommunale og de øvrige udredsler.

De privilegier, som de private bergverk — og da særlig Eøros —
blev udstyrede med af den dansk-norske stat, maa til en vis grad

betragtes som en slags refusion for denne tunge beskatning; for

Røros verks vedkommende kan dog privilegierne — særlig benyt-

telsen af forskjellige store, men afsides liggende statsskove (almen-

dinger) — ikke siges at have været tilstrækkelig ekvivalent for

verkets kolossale afgifter til det offentlige.

^) Her ikke, taget hensyn til udførselstold (heller ikke til Røros verks

bidrag i 1816—1818 ved omordningen af statens myntvæsen).

(
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Statens indtægt ved tiende, udførselstold og særlige produktions-

skatter, i perioden 1644—1846.

1644—1814; 3.696.700 Edl. = 11.8 mill. kr.

1815—1846; 247.500 — = 1.0 — „

Sum 12.8 mill. kr.

eller med rundt tal 13 mill. lir.

Børos kohberverJc har altsaa, fra verkets grundlæggelse i 16å4

til 1894 — o: i verkets förste 250-aarige driftsperiode — pro-

duceret kobber {hvortil i de senere aar kommer noget exportkis)

til samlet værdi (naar 1 Edl. beregnes til ^/5 Spd. = 3.20 kr.)

112 mill. kr.; deraf har eierne i ren netto-indtægt faael 3

mill. kr.; og staten tidligere (1644—1846), underform af tiende

og told, ialt 13 mill. kr.

Vilde man omregne 1 Rdl. til 1 Spd. (medens vi kun har

sat den lig ^/5 Spd.), vilde resultatet blive:

Produktionens værdi 129.9 eller 130 mill. kr.

Netto-udbyttet . 35.9 eller 36 — „

Statens indtægt ved tiende osv. . . . 15.8 eller 16 — „

Til sammenligning skal vi ogsaa medtage en oversigt

over driftsresultatet ved Kongsberg sølvverk, efter prof. Eel-

lands arbeide „Kongsberg Sølvværks Drift før og nu" (Archiv

for mathematik og naturvidenskab. b. 10, 1886; for aarene

•efter 1884, til V? 1993, har jeg kompletteret oversigten efter

sølvverkets aarsregnskaber). I nævnte arbeide omregner prof.

Helland 1 Edl. til 1 Spd. (= 4 kr.); under denne forudsæt-

2iing har værdien af sølvverkets produktion været:

Kongsberg sølvverk.

Produceret vægt sølv, til værdi:

1624—1815, 561.177 kg 88.7 mill. kr.

1816—1/7 1893, 325.782 „ 49.4 — „

1624—1893, 886.959 kg. sølv, til værdi . . 138.1 mill kr.

Fra verkets begyndelse, i 1624, til 1814 (eller 1805) med-
førte driften (ifølge Hellands overslag) et samlet tab paa om-

kring 3.175.000 Rdl., som er omregnet (idet 1 Edl. er sat
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lig å kr.) til là—13 mill kr.
;

fra 1814 til Vt 1893 har det

samlede netto-udbytte beløbet sig til 21.7 mill. kr.
;
sølvverket

har altsaa i sum, fra 1622 Ul 1893, givet et netto-overshud paa
omkring 9 mill. kr.

Ved omregning af 1 Bdl til ^5 Spd. {3.20 kr.) -.

Kongsberg sølv-

verk, 1624—1893.

Røros kobber-

verk, 1644—1894.

Produktionens bruttoværdi

Netto-udbytte

Statens indtægt af Røros, ved

tiende og told

120.5 mill. kr.

11.5 — „

112 mill. kr.

301)- ^

13 — „

Ved omregning af 1 Bdl. til 1 Spd. {4.00 kr.):

Kongsberg sølv-

verk, 1624—1893.

Eøros kobber-

verk, 1644—1894.

Produktionens bruttoværdi .

Netto-udbytte

Statens indtægt at E-øros, ved

tiende og told

138 mill.

9 —
kr. 130 mill. kr.

36 - „

16 — „

Af vort lands to gjennem aarJiundreder vigtigste bergverk,

der begge stammer fra Kristian den fjerdes regjeringstid —
Kongsberg fra 1624, Røros fra 1644 — har Kongsberg sølv-

verk leveret noget større bruttoværdi end Røros kobberverk] dette

har derimod uden sammenligning
.^

naar man tager for sig den

hele driftsperiode, leveret det største netto-udbytte; videre har staten

{særlig den dansk-norske stat), naar man fremdeles regner i sum

for den hele driftsperiode, gjennem tiende og told {1644— 1846)

havt større indtægt af det privat drevne Røros kobberverk end af
det fiskale Kongsberg sølvverk.

^) De 13 mill. kr. i tiende osv. er ikke medregnet i verkets netto-

udbytte.
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Kongsberg havde i økonomisk henseende sin bedste periode

fra 1830 (1832) til omkring 1860 ; og Røros sin bedste periode

fra 1740 eller 1750 (da ny Storvarts grübe var kommet i fald

drift) til 1860-aarene, da prisfaldet paa kobber for alvor

.paabegyndte.

Som allerede tidligere paapeget, ligger det udenfor nær-

værende afhandlings ramme at drøfte fremtidsudsigterne ved

vore enkelte kobberverk; paa grnnd af sagens aktuelle in-

teresse maa dog et par ganske korte bemærkninger om de

Tigtigste gruber ved E-øros være os tilladte.

Ved Storvarts grübe, som efter vört ovenfor skitserede

overslag hidtil har leveret i sum med rundt tal ^/2 mill. tons

smeltemalm, gjenstaar der, ifølge en af grubens ingeniør, over-

stiger GuUiJcsen foretagen beregning (se verkets nylig udgivne

beretninger og driftsforslag), med rundt tal 100.000 tons smelte-

malm i bergfæster og midler, som kan afbygges; videre har man
i de senere aar blotlagt ikke uvæsentlige malmkvantiteter,

over hvis størrelse man dog endnu ikke opgjort nogen de-

tailleret beregning, i grubens nordside og end mere i dens

sydside *).

Ved Muggruhen, som hidtil efter vort overslag skal have

leveret omkring 350.000 tons smeltemalm, gjenstaar der, frem-

deles efter overstiger Gulliksens overslag, omkring 35.000

tons malm i bergfæster og midler; desuden ganske store malm-
kvantiteter navnlig i grubens sider-).

Ved Kongens grübe, som efter vort overslag hidtil skulde

have leveret omkring 430.000 (?) tons smeltemalm og 210.000

tons exportkis, sum omkring 650.000 tons malm og kis, har

man blotlagt meget betydelige malmkvantiteter, som af gra-

bens tidligere ingeniør, nuværende adm. direktør E. Knndsen,

1) Selv har jeg mange gange, fra midten af 1880-aarene og senest i

indeværende aar (sommeren 1895), befaret Storvarts gr^ibe; jeg har

saaledes personligt kjendskab til, at udsigterne nu i denne grübe er

mere lovende, end man antog i slutten af 1870-aarene og begyn-
delsen og midten af 1880-aarene.

2) Her, som ved Storvarts, afbyggede de ældre bergmænd hovedsagelig

den mægtige malm i grubens midtre dele og lod den noget smalere

malm ved grubens to sider tildels urørt tilbage.
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for -et par aar siden beregnedes til 400.000 tons malm og kis.

Efter at denne beregning foretoges, bar man paavist mere ny,

tidligere ukjendt malm, end der i mellemtiden er ble ven af-

bygget.

For at undgaa misforsiaaelse vil vi udtrykkelig præci-

sere, at ovenstaaende tal kun repræsenterer de malmtilgange,

som man for tiden med sikkerhed har paavist i gruberne
;

foruden disse gjenstaar utvivlsomt — i partier af leiestederne,

som man endnu ikke har naaet frem til — fremdeles en hel

del malm.

Endnu gjenstaar altsaa i de tre vigtigste Røros-gruber

ganske store — om end selvfølgelig ikke ubegrænsede —
malmtilgange, og da man fremdeles har i sin magt ved tek-

niske reformer i ikke uvæsentlig grad at reducere produk-

tionsudgifterne (navnlig grubeudgiftßrne), maa vi kunne gaa

ud fra, at verket endnu i lange tider ved forsigiig drift, i

passelig stor maalestok, bør kunne opretholdes. — Videre maa
man ogsaa tage med i betragtning, at verket sidder inde med
ikke uvæsentlige reserver i ældre gruber, som f. ex. Hesje-

dalsgruberne, Klinkenberg osv., der for tiden ikke er i drift.

Dog maa det ogsaa erindres, at malmtilgangene ved Røros
— i lighed med vore øvrige analoge forekomster, ex. Vigsnæs,

Ytterøen, Meråker — er begrænsede; jo stærkere driften er,

des hurtigere vil gruberne blive fuldstændig afbyggede. Herom
henviser vi til nogle bemærkninger i et efterfølgende afsnit

„Om størrelsen af malmtilgangene og om produktionsevnen

ved de vigtigste norske kis- og kobbermalmforekomster".

I tilknytning til ovenstaaende ganske udførlige historiske

beretning om Røros kobberverk — landets gjennem aarhun-

dreder uden sammenligning vigtigste kobberverk — skal vi

ganske kort omhandle de

øvrige ældre kobberverk i det trondhjemske.

Det allerældste af de trondhjemske kobberverk er KTikne-

(eller Indset-)verket, som blev optaget til drift i aar 1631. I

begyndeisen var driften ganske betydelig (i 1653 produktion
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700 Sk^., altsaa lidt over 100 tons garkobber), men senere

blev verket, paa grund af uheldig økonomi (delvis fremkaldt

ved stort ras, 1677, i hovedgruben, Gabe Gottes grübe), om-
trent nedlagt, omkring aar 1680. Paany blev det optaget i

1707 (eller 1713) og senere drevet uden stans til aar 1789,

da verkets — lige ved Ørkla liggende — bedste grübe, Gabe
Gottes, ved en usædvanlig stor fiom (21de—22de juli 1789)

i elven blev fuldstændig fyldt med vand^); senere fortsatte

man i de øvrige gruber med en hensygnende drift, til 1812.

Paa tabellen s. 112 gjengiver vi, efber en fremstilling

(meddelt af myntmester Langberg paa grundlag af et af

L. Prætorius, 1756, og M. T. Brünnich, 1770, forfattet manuskript)

i „Magazin for Bergmandsefterretninger", no. 34, april 1878,

en opgave over verkets midlere produktion i perioden 1673

—1768. — Og ifølge Krafts topografisk-statistiske beskrivelse

over Norge beløb produktionen sig til: 1774 191 Sk^.; 1781

145 Sk^.; 1791 110 Sk^. garkobber.

Løkkens (eller Meldalens) kobberverk (om hvilket hen-

vises til samme trykte kilder som for Kvikne-verket) blev

optaget 1652 og naaede strax op til ganske betydelg drift
;

produktionen (eller rettere udførselen fra Trondhjem) var saa-

ledes i 1666 549 Sk^, 1668 704 Sk^., 1671 557 Sk^., 1674

639 Sk^. og 1676 ikke mindre end 935 Sk^. garkobber, og

det „fri udbytte" (verkets netto-overskud) beløb sig i de 27

aar, fra 1657 til 1685, til i sum ikke mindre end 250.000 Rdl.

(Ifølge Kraft, Topogr.-statistisk beskr. over Norge). — I „Mag.

for Bergmandsefterretninger", no. 34, er af Langberg (efter

Prætorius og BriinnicJi) meddelt en tabel over verkets samlede

produktion i aarene 1672—1676, 1676—1686, 1686—1696 og vi-

dere frem til 1746—1755; desuden for de enkelte aar 1756

—

1768; denne tabel gjengives her s. 112, idet vi dog for enkelheds

skyld benytter den ordinære decennie-beregning (1681—1690,

osv.). — Den samlede produktion fra 1672 til 1755, le egge

aar inklusive, beløb sig til 45.501 Sk^. 5 L^ = 7232 tons gar-

^) Ifølge en gammel, haandskreven beretning om Kvikne, forfattet i

begyndeisen af aarhundredet eller slutten af forrige aarb. af bygdens

skolelærer Hans Nilsen Hals (øienvidne til katastrofen), var der god

malm i gruben, da denne blev ødelagt ved flommen, — nemlig „paa

stor-middelen IV2 lagter (== 3 m) mægtig god malm, ligesaa paa

saalen (grubens bund) IV2 lagter god malm".
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Den. gjennemsnitlig aarlige produktion af garhohber ved de

vigtigste norske kobberverk, i det 17de og 18de aarh. samt i beg.

af det 19de aarh..

(Yægten opført i Sk^.; 1 ton = 6.274 Sk^.)

(Sk®). Eøros. Løkken. Kvikne.
Selbo

(Meråker).
Foldal.

1646—1651

1652—1660
1661—1670

504

743

788

I drift

ca. 600

oftest

[
i drift.

1671-1680
1681-1690
1691—1700

812

827

1050

621

648

569

Lidet.

30

60

-1-3

bJD

S co

1701—1710 1336 625 Intet. ?
-^ ^
t ^

1711—1720 1177 664 327 p ft

1721—1730 1234 509 221 83
-+3
M-l

1731—1740 1777 287 236 10
'u
P

1741—1750 2392 275 290 68 83

1751-1760 2099 350 173 148 546

1761—1770 2592 360 198 191 510

1771—1780 3277 ca. 300 ca. 190 365
y middel

1
248

1781—1790 3113 ca. 200 ca. 140 466

1791—1800 2412 ca. 190 ca. 50 351

1801—1810 2322 ca. 120 ca. 50 251 ca. 200

1811—1820 1327 ca. 100 (nedlagt 106 ca. 50

1821—1830 1973 115 1812). ca. 200 ca. 50

kobber, til samlet værdi 3.185.088 Rdl. (altsaa gjennemsnitlig

aarlig produktion i disse 84 aar = 86 tons garkobber). — Mod
slutningen af aarhundredet affcog produktionen temmelig be-

tydelig, til 212 Sk^. i 1781, 191 Sk^. i 1791 og 197 Sk^. i

middel for 1796—1798; i 1809 121 Sk^. og i 1822—1830 i

middel kun 115^/2 Sk^. (med midlere produktionsudgiffc 76^/*

Spd. pr. Sk^. == 1920 kr. pr. ton garkobber. Ved Røros var

produktionsudgiften samtidig kun 47—49 Spd, pr. Sk^., altsaa

betydelig lavere).

I verkets bedste periode, fra slutten af det 17de til mid-

ten af det 18de aarh., synes driften i det keie og store at
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liave medført ganske godt økonomisk resultat: i de 27 aar

1657—1685 havde man saaledes et samlet overskud 250.000

Rdl.; 1684—1691 derimod noget tab; 1691-1703 overskud

200.000 Edl.; i 1711, med produktion 936 Sk^., overskud

28.094 Edl. ;
senere noget tab ; i de tre aar 1761—1763 samlet

overskud 46.637 Kdl.

Verkets vigtigste grübe var Løkkens grübe, som tidligere

var den dybeste og vidtløftigste af alle de nordenfjeldske

gruber; forekomsten her er en kisforekomst (som f. ex. Vigs-

næs og Kongens grübe ved Eøros), — malmen følgelig ikke

saa rig som ved Eøros- og Meraker-gruberne ^).

Hyttedriften ved dette verk (med hytter Svorkmo og

Grutsæter) blev indstillet lidt efter midten af aarhundredet

{produktion 1841—45 gjennemsnitlig aarlig 81 Sk^. garkobber).

ved enkelte af gruberne (foruden Løkken ogsaa Dragset,

Aamot og Høidal) har dog fremdeles fundet sted nogen drift,

hovedsagelig paa kobberholdig exportkis.

Vedrørende Selbo kobberverk, seneie med hovedsæde i

Meråker, henvises til samme kilder {Krafts beskrivelse og

JBrünnich-Prcetorius's optegnelser) som for de to ovenfor om-

iandlede verk; videre til en meget udførlig „Tabel over Be-

kostningerne og den derimod Gevunden Gahr Kaaber ved

Selboe Kaaberverk fra dets Første Optagelse Anno 1713"

(og indtil 1822), hvilken tabel nylig er bleven indsendt fra

verket til Trondhjems stiftsarkiv, og af hvilken det me-
tallurgiske laboratorium ved arkivar Korens velvilje har faaet

sig tilstillet en fotografisk kopi. Af denne tabel, — som
indeholder opgave for hvert enkelt aar over forbrugt krudt,

staal, jern, trækul, røstved (setved)
;
produceret tdr. malm og

malmens kostende; forsmeltet tdr. malm og produceret gar-

^) 100 tdr. malm gav ved Løkkens grübe 7 à 8 Sk® garkobber; ved

Høros-gruberne ved <aarliuiidredets begyndelse (da man i Storvarts

og Muggruben kun arbeidede paa de rigeste malme) ved Storvarts

23—24 Sk® garkobber, ved Muggruben 12—14 Sk® og ved Kongens
grübe 10—12 Sk®, — det hele Eøros-verk i 1788 22^/4 Sk®, i 1795

IBVe, i 1880 21 og i 1823—25 16—17 Sk® garkobber, alt reduceret til

100 tdr. malm; videre Lillefjeld-gruben i Meråker, i denne grubes

l)edste periode, fra 1770 til langt ud i dette aarh.., gjennemsnitlig

I4V2— 15 Sk® garkobber.

Nyt Mag. f. Natnrv. XXXV, II. 8
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kobber; udvundet Sk^. garkobber pr. 100 tdr. malm^); kon-

gens tiende; kobberprisen med tolden; kobberet omsat i penge;
verkets falde bekostninger; udbytte og zubus (tab) — gjsn-

giver vi her en kort extrakt,

Selbo (Meråker) kobberverk.

Pr. 100

tdr. for-
Verkets

(Gjennem-
Produ- smeltet Produ-

samtlige Netto-

snitlig

aarlig).

cerat

tdr.

malm.

malm
produ-

cerat

Sk® gar-

kobber.

ceret

SkØ gar-

kobber.

bekost-

ninger, i

rigsdaler.

udbytte, i

rigsdaler.

Tab
i EdL

] 717—1726 1924 4.7 93 9715 2994

1737—1740 627 4.3 32 612 322

1741—1760 939 9.2 67.5 6614 1679

1751—1760 1207 10.2 148 11267 122a

1761—1770 1362 14.2 191 14825 2749

1771-1780 2171 15.7 365 18566 9311

1781—1790 3099 15.4 466 26317 12526

1791—1800 2302 15.1 351 19455 5836

1801—1810 1433 15.1 251 16280 1607

1811—1822 568 13.2 106 10313 Spd. 1510 Spd.

Selbo kobberverks ældste malmforekomst (Høiaasvaren i

Floren) blev fundet i 1708 og muthet i 1713 ; strax anlagdes en

hytte, Y2 mil øst for Selbo kirke, men verket blev, med stort

tab (underbalance paa 30.000 Rdl.) efter faa aars forløb ned-

lagt, i 1726. Senere paany optaget 1734 og drevet, med gruber

i Selbo og Tydalen, i en række af aar paa rad, dog fremdeles

med tab.

En væsentlig forandring i verkets hele drift og økon omi

medførte fundet af Lillefjeld grübe (opdaget 1751; drift paa-

begyndt ca. 1760), som er beliggende i Meråker, paa fjeld-

overgangen mod Tydalen og Selbo. Af hensyn til denne

^) Dette kaldtes ved de trondhjemske kobberverk i gamle dage „pro-

cent garkobber af 100 tdr. malm".
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grübe opførte man (i 1770) en hytte, Gilsaa (ca. 20 km. søn-

denfor Meråker-dalen), senere (1828) ogsaa en hytte ved Nu-
stadfossen nede i selve Meråker. Lidt efter lidt koncentreredes

den hele drift her, med Lillefjeld som hovedgrube og videre

leilighedsvis med gruberne Torsbirk, Fonfjeld, Mandfjeld,

Grilsaa, Dronningen med flere; gruberne og hytterne i Selbo

og Tydalen blev først en del aar paa rad drevne med ganske

svagt belæg og senere aldeles indstillede (Selbo hytte endelig

kasseret i 1798; Tydalens hytte endelig nedlagt i 1799. Ty-

dalens hytte senere drevet, med malm fra Grønskar grübe,

for Røros verks regning i 1820—1825, senere nogle aar for

Meråker-verkets regning. I Tydalen ogsaa ved midten af aar-

hundredet et lidet kobberverk, — med Kjøli og Esna gruber).

Den ovenfor gjengivne tabel, for perioden 1717—1822,

kan for den efterfolgende tid suppleres med de oplysninger, at

den midlere produktion i de 5 aar 1823—^1827 beløb sig til

166 Sk^. og i de 4 aar 1829—1832 til 256 Sk^. (ifølge Kraft)-,

senere i middel fra 1830 til 1860-aarene omkring 60 tons aarlig

(i de 5 aar 1841—1845 i middel 388 Sk^ = 62 tons aarlig;

ifølge „Bergmanden", 1846); videre i perioden 1866—1888, da

verket midlertidig blev nedlagt, i middel 68 tons aarlig (sum

i disse 23 aar 1564 tons garkobber); siden 1888 i sum med
rundt tal 100 tons).

Efter aar 1761, da driften i Lillefjeld-gruben paabegyndtes,

og indtil vore dage har Meraker-verket i sum produceret

omkring 7100 tons garkobber, hvoraf antagelig omkring 6000

tons vil stamme fra Lillefjeld. E-egner vi malmens midlere

nettogehalt til 6 %' skulde altsaa denne grübe (med vertikalt

dyb ca. 300 m., deraf ca. 250 m under grundstollen ;
faldvinkel

60— 65 °) i sum have leveret omkring 100.000 tons kobbermalm.

Lillefjeld har utvivlsomt i sin tid været en af vort

lands allerbedste og rigeste kobbergruber, hvad bedst fremgaar

deraf, at strax efter optagelsen af denne grübe (ca. 1760) gav

Selbo- eller Meraker-verket, som tidligere havde gaaet med
ganske stort tab. et smukt netto- overskud, som endog i tiden

1771—1800 beløb sig til mellem 30 og 50 % ^^ verkets sam-

lede udgifter^).

*) I de fem aar 1841—1845 var den samlede produktion 1940 Sk® gar-

kobber, til samlet salgspris 117.381 Spd.; verkets samlede udgifter

var 78.812 Spd.; overskuddet altsaa 38.569 Spd.
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Og at Lillefjeldsmalmen efter vore forholde var usæd-

vanlig rig paa kobber, viser sig deraf, at i tiden 1761 til 1822

produceredes der pr. 100 tdr, smeltemalm ved Meraker-verket

oftest fra 13 til 19, middel 14.8 Sk^. garkobber, hvilket vil

svare til omkring 6V2 % netto garkobber; J. Kraft opgiver

for tiden omkring 1830 ogsaa netop denne midlere netto gar-

kobberprocent (6 ^/2).

Naar man ved Meråker — som ved Røros — sætter en i

alle fald i tidligere dage relativt underordnet indtægt af skov-

og jordegods ud af betragtning (eller lader denne indtægt

fratrækkes de egentlige verksudgifter), beløb produktions-

omkostningerne pr. Sk^. garkobber sig i perioden 1771—1800

til 51—56, middel 54 Rdl. (ved E-øros samtidig i middel 47.7

üdl.); og i de fem aar 1841—45 beløb produktionsudgifteme

ved Meråker sig i middel til 4OV2 Spd. pr. SkM =4 1015 kr.

pr. ton garkobber (ved E-øros samtidig i middel 44.4 Spd.

pr. Sk^. = 1113 kr. pr. ton).

I henhold til alle disse oplysninger saavel om malmens

ganske høie midlere kobbergehalt som om de forholdsvis lave

produktionsomkostninger i gamle dage maa det antages, at

verket fremdeles vil kunne holde sig oppe, hvis malmtilgangene

i hovedgruben i fremtiden blir ligesaa tilfredsstillende som
tidligere.

Vedrørende driften af Foldalens kobberverk i ældre

dage henvises navnlig til den af Foldalskomitéen (bergmester

Holmsen^ grubebestyrer Gulliksen og forf. af dette arbeide) i

storthingsproposition no. 43 for 1889 trykte beretning; videre

til en ganske udførlig historisk redegjørelse i mit arbeide

„Foldalens kisfelt" (Norske ertsforekomster, no. VII, 1889);

om hovedgruben indfletter vi ogsaa nogle bemærkninger i et

etterfølgende afsnit, om malmtilgangene ved vore vigtigste

kis- og kobbergruber.

Den gjennemsnitlige produktion fra 1748 til 1830 er gjen-

givet s. 112
; fra 1831 til 1876 var produktionen i middel 100

—120 Sk^. garkobber aarlig.

Aamdals kobberverk i Skafse (Thelemarken) blev alle-

rede drevet i det 17de og 18de aarhundrede — saaledes fra

1691 til 1712, senere fra 1745 til omkring 1770; videre en

mindre drift i den første del af dette aarhundrede; arbeide
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i noget større stil paabegyndte dog først i 1860-aarene, da

verket blev indkjøbt af et engelsk selskab, som igjen, efter

forskjellige rekonstruktioner, i 1893 afhændede det til et norsk

aktieselskab.

Verket arbeider paa to (eller tre) leieformige kvarts-

kobberkis-gange (Hoffnung og Howard, med mindre grübe

Jobannes), som ligger ganske nær ved binanden^), og som er

opfarede.i betydelig udstrækning efter felt (Hoffnung-gangen

saaledes med malm opfaret i en længde af 1150 m). Gangene,

som ved siden af kobberkis ofte fører lidt brogetkobber, men
derimod aldrig svovlkis eller magnetkis (!), og som foruden

kvarts ogsaa holder lidt bornblende, glimmer, kalkspat, flus-

spat osv., er oftest fra 0.76 til 2.5 m brede, med midlere

bredde omkring 1.3 m.

Det udminerede gods underkastes først baandskeidning

og senere opberedning, til midlere gebalt 2IV2—22 % virke-

lig cbemisk kobbergebalt, svarende til [20—20Y2 ^/0 kobber

efter den engelske „dry essay", (ßigeste vaskemalm med
24—25 7o, fattigste med 15—17 »/^ kobber).

I slutten af 1860-aarene var belægget omkring 50 mand;
i den første halvpart af 1870-aarene midlere belæg 87 mand
(med produktion 300 tons malm à næsten 20 ^o Cu = 60 tons

kobberrindhold)
;
vedrørende driften i de senere aar hen-

vises til efterfølgende tabel (efter den officielle bergverks-

statistik).

Ifølge den officielle bergverksstatistik har Im^ gangflade

i gruberne (eller i de to vigtigste gruber, Hoffnung og Ho-
ward) i de senere tider i middel leveret 230—250, gjennem-

snitlig 240 kg. malm, à 21—22 % virkelig chemisk kobber-

gehalt eller 20 % kobber netto, — altsaa pr. m^ gangflade

48 kg. kobber netto. En mig velvillig meddelt detailleret

beregning af grubens nuværende bestyrer, kapt. Ä. Lund,

^) Om gruberne, tildels ogsaa ora verksdriften i sin alraindelighed, hen-

vises til afsnittet „Aamdals kobberverk" i mit arbeide „Norske erts-

forekomster", anden række, 1887 (tillæg til III). — Om driften i tid-

ligere dage se Brünnichs arbeide over de gamle norske bergverk.

Krafts topografisk-statistiske beskrivelse, videre en særskilt afband-

ling (af Ole Henchel) „Kort Oversigt over Omdals Kobberværks og
dets G-rubers værende Tilstand og Beskaffenhed", Kristiania, 1813.
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Aamdals kobberverk.

Udskudt
m^ gang-

flade.

Antal

arbei-

dere.

Produ-

ceret

tons

malm.

Omtrent-

ligt

kobber-

indhold.

Anmærkninger.

1

tons

1

tons

1876 1050 ca. 200

1877 1050 „ 200

1878 ca. 3000 ca. 95 ca. 1000 „ 180

1879 1884 „ 105 850 „ 160

1880 2682 „ 95 725 „ 140

1881 3050 „ 100 ca. 1000 „ 200

1882 4539 „ 150 „ 1200 „ 240

1883 5472 „ 250 1567 „ 310

1884 7004 „ 300 „ 2000 „ 400

1885 195 „ 2000 „ 400

1886 5340 180 1700 340

1887 4178 170 1059 210

1888 7526 313 1700 340

1889 6812 278 1512 300

1890 6624 226 1337 265

1891 7998 240 1305 260

1892 6901 205 1529 300

1893 1789 101 1024 205

1894 ca. 5500 ca. 1300 ca. 260

betydelige ny-anlæg.

betydelige nyanlæg
(bessemerbytte, senere

indstillet).

giver i middel 49 Tig. kobber netto, pr. m^ gangflade (52.6 kg.

kobber, naar smeltetab ikke fraregnes).

Gruberummenes midlere bredde er omkring eller ikke

fuldt 1.3 m (1.29 m); vægten af 1 m^ gangflade altsaa 1.29 X
2.8 ton; o: af alt det udskudte er i middel bleven udbragt

netto 1.4 % Jcohber, hvilket er grabens midlere „netto kobber-

gehalt".

Om Altens eller Kaafjordens kobberverk (i Finmar-

ken), som blev optaget til drift i 1825 og i 1833 afhændet

til et engelsk selskab (oprindelig kapital 75.000 ^), deretter

drevet i ganske stor stil i 1840-, 1850- og 1860-aarene, livor-
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efter det nedlagdes i 1878, kan vi, paa grundlag af spredte

oplysninger i „Bergmanden" (for 1845 og 1846), i prof. Hiort-

dahls „Forsøg til en norsk bergstatistik, 1851—1875" og i den

'Officielle bergverksstatistik (for tiden efter 1860), sammenstille

følgende statistiske oversigt:

1830—34. Gjennemsnitlig produktion 800 tons malm.

1835. Produktion (eller export) 1230 tons malm.

1836—37. Export 1875 tons malm; i 1839 anlagt smelte-

hytte, at hvilken grund for fremtiden ikke exporteredes malm,

men metallisk kobber (og kobbersten?). Driften i begyndeisen

af 1840-aarene meget stor (men opgives at have været ødsel

og daarlig ledet).

1845. I sum, ved 8 forskjellige gruber, produceret 1905

tons smeltemalm, med kobberindhold (smeltetab ikke frareg-

net) 110 tons (== 100 à 105 tons kobberproduktion) ; malmens
midlere kobbergehalt (smeltetab ikke fraregnet) = 5.8 "/q.

Ved gruberne og pukverkene beskjæftigedes 410 mand
; des-

uden en del ved hytten, saa det samlede belæg kan sættes til

.600 mand.

1846. Produktion 119 tons raffinadkobber.

Den etterfølgende produktion sees af følgende tabel:

Altens kobberverk.

Produceret Produceret
(G-Jennemsnitug

aarlig).
(eller forsmeltet)

tons malm.

tons raffinad-

kobber.

1851—55 2390 211.5

1856 60 2990 142.9

1861—65 2900 141.1

1866—70 2510 85.0

1871—74 2250 124.5

1875-78 4020 198

Forøvrigt henvises til en ganske omfattende geologisk,

tildels ogsaa metallurgisk literatur, navnlig fra midten af

aarhundredet.

For tiden paagaar ved Altens kobberverk ganske omfat-
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tende undersøgelser for at afgjøre, om verket bør optages

paany; efter velvillige meddelelser h.ar disse undersøgelser

Mdtil givet gunstigt resultat. — Som en af de vigtigste aar-

sager til, at verket blev nedlagt, anføres, at gruberne i en

lang aarrække blev drevne efter det engelske „tribut-system"^

ved hvilket forsøgsdrifterne i høi grad negligeredes. — Man
baaber at faa malmen — kobberkis i kvarts, optrædende paa
meget mægtige gange i en gabbrobergart — op i en gehalt

af 7—8 Vo.

Ved Tigsnæs kobberverk eller kisgrube blev det første

skjærp opdaget høsten 1864, hvorpaa arbeidet paabegyndte

april 1865; derefter blev verket drevet i meget stor stil i

1870- og 1880-aarene (maximumsbelæg i 1882, 678 mand;-

i aarene fra 1878 til 1886 altid over 400 mand), hvor-

effcer det efter noget mindre drift i begyndeisen af 1890-

aarene blev nedlagt i 1894. Angaaende verket henvises dels

til den geologiske literatur (særlig Reusch, „Bømmeløen og
Karmøen", 1888; videre Nyt mag. f. naturv., b. 18, 1871; b. 28,

Vigsnæs kobberverk.

I
—I

CRJ

Produceret

[eller expor- Malmens
teret^)] kis og netto Antal

kobbermalm kobber- arbeidere»

(med noget indbold.

skjærsten).

r 1866—70 16.030 tons ca. 600

1871—75 26.450 — „ 1000

1876—80 28.950 — „ 1100 326—558
1881—85 42.805 - „ 1600 490-678
1886—90 28.360 — „ 900 265 412

1891—93 22.198 — „ 400 190—222

\

^) Den egentlige kobbermalm blev fra 1870-aarene tu midten af 1880-

aarene forsmeltet paa stedet og bovedsagelig exporterot som skjær-

sten. I ovenstaaende tabel er i alle fald for enkelte aar denne

exporterede skjærsten m.edregnet under malmen; i virkeligheden er

altsaa produceret lidt mere malm end her opført.
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1884; b. 29, 1885) og dels til de udførlige beretninger i den

officielle bergverksstatistik. Heraf gjengiver vi et kort uddrag

(se foregaaende side).

Anden kolonne (i denne tabel), over malmens netto kobber-

indhold (altsaa den kobbermængde, som faktisk blev ndvunden,

dels ved smelteproces og dels ved extraktion) er skjønsmæssig

beregnet af mig; denne oversigt gjør ikke fordring paa stor

nøiagtighed^).

Den gjennemsnitlige kobbergebalt i exporlkisen og kob-

bermalmen kan for keie de øvre og midtre dele af gruben

(driftsperioden indtil slutten af 1880-aarene) opføres med 3.75% ;

mod dybet blev kisen kobberfattigere. — Naar alle forsøgs-

drifter medregnes, faldt der i middel ved driften omtrent lige

dele malm og berg; naar forsøgsdrifterne fraregnes, omkring

60 % malm og 40 % berg. Følgelig kan for grubens øvre

og midtre dele den midlere netto kobbergehalt opføres med
2—2.25 % for selve leiestedet og 1.8—1.9 ''/o, naar forsøgs-

drifterne medregnes.

lalt er ved Vigsnæs grübe, som er afsynket til vertikalt

dyb 735 m, og som praktisk talt kan regnes at være afbygget

til 600 m's dyb, medens kis i ganske store mængder (men

med lavere kobbergehalt) er gjenstaaende i grubens bund,,

bleven produceret 815.000 tons exportkis, medregnet kobber-

malm (og noget skjærsten^), som vi — da nævnte tal, som
tidligere paapeget, ogsaa omfatter noget skjærsten — vistnok

med sikkerhed kan afrunde opad til 850.000 tons kis og malm,

muligens endog til 900.000 tons.

Da gruben praktisk talt kan regnes at være afbygget til

omkring 600 m's dyb, er der for hver m vertikal afsænkning

i middel bleven produceret med rundt tal 1500 tons kis og

malm. Dersom kis-„stokkene" fortsætter med samme gjen-

nemsnitlige mægtighed til 1000 m's dyb, skulde gruben til

dette dyb i sum kunne producere omkring 1.5 mill. tons kis

og malm.

') I R. B. Mertoné Co.^s tidligere gjengivne tabel (s. 262—263, forrige

bind) verdens samlede kobberproduktion, fra 1879 tu 1894, er under

„Vigsnæs" sandsynligvis ogsaa medregnet kobberindhold i kobbermalm
og kis, indkjøbt gjennem Vigsnæs-verket (Hemixen) fra øvrige gruber

i Norge, kanske ogsaa fra gruber i andre lande.

^) 1 del skjærsten ropræsenterer omkring 5—6 dele kobbermalm.
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Sulitelma kobberyerk, som er beliggende i Skjærstad

præstegjæld i Salten i Nordlands amt (lidt nordenfor polar-

kredsen og nær under foden af Sulitelma) blev — efter for-

skjellige mislykkede skjærpningsarbeider i 1870-aarene — i

slutten af 1880-aarene optaget til drift af et svensk selskab

(aktiekapital 3 mill. kr.)
;
og allerede efter faa aars forløb har

dette nye malmfelt svunget sig op til at blive et af vort lands

allervigtigste bergverk (for tiden, sommeren 1895, arbeidsbelæg

ved Sulitelma 620, ved Eøros omkring 600 og ved Kongsberg
omkring 400 mand).

Verkets malmforekomster — der saavel mineralogisk som
geologisk temmelig nøie er at parallellisere med Eøros-fore-

komsterne — ligger paa begge sider af det omkring 11— 12

km. lange Langvand, som ligger i høide 125 m over havet;

våndet er ved en IOV2 km. lang jernbane sat i forbindelse

med Øvre- og Nedre-vand, hvilke to vande (af samlet længde

ca. 15 km. og kun et par m. over havet) blot ved en kort

strøm er skilt fra fjorden (Skjærstadfjorden).

De vigtigste gruber ved Sulitelma kobberverk er:

Høide (af

nuværende
grundstoll)

over

Langvand.

Længde af

tougbane til

Langvand.

Drift

paabegyndt.

Mons Petter

Charlotte . .

Giken . . .

Ny Sulitelma

Jakobsbakken .

110 m
95 „

190 „

470 „

480 „

250 m
400 „

850 „

2500 „

1887

.høsten 1893

1890

1891

(5000, projekteret).

Malmen ved disse forekomster skeides i:

Smeltemalm, hvoraf nu — fraregnet smeltetabet — i mid-

del udbringes (netto) 6V2, kanske 6V2—7 7o kobber. Den
egentlige hyttemalm (kismalmen, „hyttemalm no. I") holder

ved et par af gruberne, nemlig ved Charlotte og Ny Sulitelma,
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ofte i middel 7— 10 %, enkelte partier endog 12—15 Vo kob-

ber; „hyttemalm no. II" (egentlig kun kvarts- eller bergartrig

tilslagsmalm) derimod kun 3—4 % kobber.

Videre falder ved skeidningen exporthis^ hvoraf stykkisen

i middel holder lidt over, vaskekisen i middel lidt under 4 "/o

kobber; middelgehalt 3.8—4 % kobber samt 44—46 % svovl (i

1894: 7432 tons stykkis med 4.22 7o kobber og 45.75 %
svovl; 10450 tons finkis med 3.62 % kobber og 44.94 7o svovl).

Om produktionens størrelse i de 2^2 sidste aar (halvaaret

Vs—^Vio 1892 ogbudgetaarene Vn 92—^V.o 93 og Vii 93-3Vio 94)

Jienvises til efterfølgende tabel, som velvillig er mig tilstillet

af verkets administrerende direktør, herr 0. A. Corneliussen.

Sidste

halvaar 1893. 1894.

1892.

Antal arbeidere (og funk-

tionærer) 324 512 617

I sum udminineret m^. . . . 3059 11859 22911

fö j Export-stykkis . .

tons tons tons

806 2815 7404

©
O

^ Hyttemalm, I & II 209 1557 4375

rd

^ Export-finkis . . .

O

>ca. 1600
7298 12564

Ph

^ j
Til hytten .... 270 295

I sum produceret tons malm
& kis ca. 3600 11941 24638

exporteret kis . . ca. 474 ca. 815

Kobber- smeltemalm . . . „ 155 „ 419

indhold i |
den totale produk-

tion „ 629 „ 1234

I forhold til 100 tons i gruberne udmineret malm og berg

i sum („samfængt ty", graaberget fra de forskjellige stoller

og blindorter medregnet) falder der ved de forskjellige gruber

i middel 40—45 % tons færdig malm og kis; denne vare



124 J. H. L. Vogt.

holdt ifølge en ved verket foretagen beregning i sidste bud-

getaar i middel 5.82 7o kobber, hvorfra vi fraregner 0.65 %
i tab; netto kobbergehalt altsaa 5.17 "/o kobber. 100 tons i

gruberne udmineret gods skulde altsaa give 2.07—2.32, middel

2.2 tons netto udbragt Jcobher.

En sammenligning mellem Røros og Sulitelma — landets

to nu næsten lige store kobberverk — kan i flere henseender

være af interesse.

1. Sulitelma-feltet udmærker sig i det hele og store ved

ikke uvæsentlig heiere kobbergehalt, saavel i smeltemalmen

som i exportkisen, end Røros-feltet :

Netto

udbragt

kobber af

smelte-

malmen.

Exportkisens virkelige

kobbergebalt.

E-øros

Sulitelma

5 7o

6.5 7o

/No. I 3 0/,

Kongens gr^be
| j^^^ jj ^^g o/^

Stykkis 4.2 ""/o kobber.

Finkis 3.6 7o kobber.

Desuden er malmprocenten (udvundet malm pr. 100 dele

udskudt „samfængt ty") i det hele og store mindst lige-

saa stor ved Sulitelma som ved Røros, — grubernes netto

kobbergehalt altsaa i det hele og store adskillig høiere ved
Sulitelma end i middel for de forskjellige Røros-gruber.

I denne forbindelse bør dog paapeges, at ved Jakobs-

bakkens store kistelt — utvivlsomt et af de aller største kis-

felt, som hidtil er paavist i vort land — er kisens kobber-

gehalt gjennemgaaende noget lavere end ved de øvrige Su-

litelma-gruber; ved Jakobsbakken er grubedrift i større stil

forøvrigt endnu ikke paabegyndt (kun omfattende forsøgsdrift).

2. Medens Sulitelma-feltet saaledes udmærker sig ved
noget høiere kobbergehalt end Røros-feltet, har det sidste til

gjengjæld den fordel, at dets forekomster i det hele og store

er noget mægtigere end ved Sulitelma.
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Undtagelse herfra danner dog den vigtige Ny Sulitelma

grübe (med kobberrig kis og meget rig smeltemalm), hvor

mægtigheden i selve hovedlinsen gaar op til 10—14 m, med mid-

lere mægtighed, i over 50 m's horizontal længde, omkring 5— 6 m.

Og ved Jakobsbakken har man hidtil kontinuerlig opfaret en

kisgang i 250 m's horizontal længde (fremdeles med malm i

skram af ort i begge retninger), med mægtighed 1—5.5, middel

2—2.5 m; desuden en eller flere gange paa nærliggende

niveauer.

Ved Giken (med kobberrig kis) er mægtigheden derimod

adskillig lavere, oftest 0.5— 1.5, middel 0.75 m, og ved Char-

lotte (dels med extra kobberrig smeltemalm og dels med vanlig

exportkis) er mægtigheden oftest kun 0.25—1.25, middel 0.5 m.

Ved Sulitelma kan man, paa begge sider af Langvand,

anlægge et ganske stort antal grub er, nemlig foruden de oven-

nævnte fem ogsaa ved Hankabakken, vel ogsaa ved Furu-

haugen og paa endnu flere steder; det er dog tvivlsomt, om
kontinuiteten af de forskjellige kislinser eller kislinealer er i

den grad betydelig som ved Røros, hvor Muggruben er fulgt

i 1080 m, Storvarts i 1350 m og Kongens grübe i ikke mindre

end 2000 m's længde^).

3. Som øvrige momenter af mere teknisk natur kan
nævnes, at Sulitelma-feltet i det hele og store snarere har

lavere end høiere transportomkostninger end Røros, For det

første koster transporten af malmen fra gruberne frem til

skeide- og vaskeverk samt til hytten ved Sulitelma (ved

forholdsvis korte tougbane) i alle fald ikke mere end ved

Røros. Og for det andet er transporten frem til havn ved

fjorden utvivlsomt lavere ved Sulitelma end ved Røros; ved

Sulitelma kostede saaledes transporten (inklusive reparation

af jernbane osv., men ikke inklusive opmudringer) fra bryg-

^) (Tilsat ved korrekturlæsningen). Ifølge en nylig ('høsten 1895) af

Sulitelma-verkets adm. direktør, 0. A. Corneliussen, foretagen bereg-

ning har man forberedt til albygning, over de nuværende grund-

stoller:

Charlotte grübe . . 50 .000 tons malm og kis

G-iken 55.000 „ — —
Ny Sulitelma . . . 165.000 „ — —
Jakobsbakken . . . 202.000 „ — —

(Disse tal representerer selvfølgelig ikke hele den foreliggende

malmmængde, men kun, hvad der er forberedt til afbygning).
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gerne ved skeidehus, vaskeri og hytte ved Langvand, til mal-

men var bragt frit ombord i skib ved Fineide paa Salten-

fjorden, i sidst forløbne budgettermin (1S93—94) kun kr. 2.37

pr. ton; ved Røros er jernbanefragten pr. ton exportkis fra

Kongens grübe til Trondhjem nu kr. 3.40) (tidligere kr. 4.40),

hvortil kommer paalæsning og iladning i skib i Trondhjem

samt vedligehold af verkets sidebane fra Tyvold station.

Som følge af beliggenhed længere mod nord og i en tid-

ligere kun yderst svagt beboet egn er arbeidslønnen ved

Sulitelma adskillig høiere end ved Røros. Omvendt har man
ved Sulitelma den fordel, at man her har at arbeide i nye,

korte gruber, med forholdsvis lave fordringsudgifter, medens

denne og øvrige paa grund af arbeidet i dybe eller lange

gruber følgende poster ved Røros spiller en betydelig rolle.

Alt-i-alt godtgjør sammenligning mellem de to verk, at

Sulitelma — navnlig paa grund af malmens høiere kobber-

gehalt — antagelig for tiden er mere modstandsdygtig mod
daarlige konjunkturer, end tilfældet er ved Røros.

Ttterøens grübe blev i tidligere aarhundreder og i beg.

af indeværende aarhundrede (se s. 72) gjeutagende gange

drevet som kobbergrube, altid dog kun i temmelig ringe stil
;

som kobbergrube blev den ogsaa bearbeidet i 1840- og 1850-

aarene (paany optaget ca. 1842), med et gjennemsnitligt belæg

af omkring eller henimod et snes mand. Indtil 1860 (eller

1861), da man begyndte at drive gruben paa exportkis, var

der, at dømme efter gruberummenes størrelse, efter velvilligt

meddelte oplysninger i sum antagelig bleven produceret om-

kring 50,000 tons kis; i hvert fald neppe saa meget som
100.000 tons.

Om kisdriften i de efterfølgende aar henvises til om-
staaende tabel (næste side).

Den største produktion i et enkelt aar fandt sted i 1867,

da man, med et belæg af 455 mand, udbrød 39.985 tons kis.

lalt er ved Ytterøens grübe, som fremdeles drives, om
end med ganske svagt belæg (ca. 35 mand), siden 1861 bleven

produceret temmelig nøiagtig 405,000 tons kis; lægges hertil

produktionen i ældre dage, faar vi som resultat, at gruben

hidtil har leveret 450.000—500.000 tons kis, altsaa omkring

eller ikke fuldt 0.5 mill. tons.
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(Gjennem-

snitlig

aarlig.)

1861—65
1866—70
1871—75

1876—80
1881—85
1886—90

1891—94

Produceret

tons kis.

9.990 tons

32.080 „

20.900 „

4.850 „

7.335 „

4.332 „

ca. 1500 „

Antal

arbeidere.
Anmærkning,

176—455
140-200
0—117
85-98
30—70
30-40

Næsten nedlagt 1877—79.

Herved er de hidtil kjendte store og mægtige kis-,, stokke"

— nemlig to meget store og en eller et par noget mindre

kis-stokke — blevne praktisk talt næsten fuldstændig afbyg-

gede; tilbage bar man diverse smalere kispartier, bvorbos

man jo ogsaa arbeider i haabet om at kunne opdage hidtil

nkjendte, mægtige kispartier.

Ved Yaraldsøens kisgrube (paa Varaldsøen, langt ude i

Hardangerfjorden), hvor driften paabegjmdte 1866 og indstil-

ledes 1888, er bleven produceret:

Varaldsøens kisgrube.

(Grjennem-

snitlig

aarlig).

1867—70
1871—75
1876—80
1881—85
1886—88

Produceret tons

kis.

6.360 tons

15.000 „

6.000 „

5.550 „

2.350 „

Antal

arbeidere.

62—109
93—145
56—70
46—74
23—32

Gruben, som er opfaret i længde 200—225 m, med største

vertikale dybde 130 m, og som kan regnes i det hele og
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store at være afbygget til et dyb af 100 eller lidt over 100 m,

(fremdeles med kis i grabens bund), har i sum fra 1866 til

1888 leveret 172.000 tons kis (med i middel 40—43 % svovl

og lav kobbergehalt) ;
for hver m's effektiv afsænkning altsaa

med rundt tal 1500 eller kanske lidt over 1500 tons kis.

De kisgrulber, som for tiden — ved siden af Kongens

grübe ved Røros og Sulitelma — spiller den største rolle, er:

Bosmo kisgrube i Mo, Rånen (lidt søndenfor polarkredsen
;

beliggenhed ikke fuldt 1 km. fra havn, ved bunden af Ranen-

fj orden). Produktion i de sidste par aar 8000—10.000 tons

kis aarlig {med, 49—50 ^Iq svovl', 0.25—0.5 % kobber; meget

lav zinkgehalt). — Kisen udmærker sig her ved en usædvanlig

grovhrystalUnsk natur, som gjør, at den er meget let at anrige

ved opberedning. Hovedmassen af kisen blir derfor vasket,

til gehalt 49—50, leilighedsvis kanske endog 51 % svovl; og

kun en underordnet del af produktionen er stykkis. Kob-
bergehalten i denne kis er — i alle fald i feltets østre del,

ivor arbeidet hidtil har været begrænset — meget lav, høist

V2 %> ofte kun ^/4 "/« eller derunder; kisen betales saaledes

kun for sit svovlindhold. — Feltets beliggenhed er saa gunstig

som vel mulig, nemlig kun omkring 1 km, fra havn. Dette i

forbindelse med kisens høie svovlgehalt og den betydelige

mægtighed vil utvivlsomt her medføre en ganske stor drift.

Eillingdal kisgrube i Aalen, Guldalen (beliggenhed om-

kring 5 km. OSO for Reitan jernbanestation; lidt nord for

Røros-leltet, i ret linje 13 km. fra Muggruben og 19 km. fra

Storvarts)
;
produktion i 1894 omkring 6000 tons exportkis

(meget rig paa svovl, men med lav kobbergehalt). Man ar-

l)eider her for tiden paa kis af meget betydelig mægtighed
(op til 12—15 m), og en ganske betydelig produktion kan her

Tentes i de nærmest følgende aar.

I nærheden (dog længere fra jernbanestation) ligger den

fra gammel tid velkjendte Kjøli grabe.

Om driften af landets øvrige kisgruber i de senere tider

ienvises navnlig til den ofîicielle bergverksstatistik og de paa

tryk foreliggende bergmesterindberetninger.
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Til oversigt hidsættes nogle tabeller over den norske

bergverksdrift paa kobber, for aarene 1845, 1866, 1875, 1885

og 1893 (den første tabel efter de i „Bergmanden" tiykte

bergmesterindberetninger ; de øvrige efter den officielle sta-

tistik).

Den norske bergverksdrift paa kohher,

i 1845.

Hoved-
gruber.

Smelte-

hytter.

Produceret

smelte-

malm.

gar-

kobber.

Antal

arbeidere.

Eøros .

FoldaP)

Meråker . .{

Meldal . . .

Ytterø . . .

Lilleelvedal

Alten . . . .<

Storvarts

Muggruben
Kongens gr.

Foldal

(Godtbaab)

(Grev

Moltke)

Linefjeld

Torsbirk

(Fonfjeld)

Ytterø

Tron gr.

Eaipa

Forenede

Qvænvig
med fl.

Eøros
Tolgen
Eidet

Foldal 1)

Lovise

Meråker

Gilsaa

Svorkmo
Leren

Alten

5610 tons

590 „

1800 „

310 tons

22

80

7

23

330

60

1905 105

ca. 350

ca. 100

sum om-
kring 50,

bøist 100.

ca. 500

Sum ca. 10.400

.

ca. 550 ca. 1050

Desuden flere gruber (Averøen, Vasdal, Sætersdalen) med nogle faa

mands belæg.

^) Foldal i disse aar drevet som filial under Eøros.

Nyt Mag. f. Naturv. XXXV, II.
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Den norske hergverksdrift paa Jcobber og exporthis,

i 1866.

Hoved-
gruber.

Smelte-

hytter.

Kobber-

malm.
Export-

kis.

Gar-

kob-

ber.

Antal

arbei-

dere.

Storvarts, Børos,
Tons Tons Tons

Eøros . .

'

Muggruben,

Kongens gr.,

m. fl.

Tolgen,

Eidet,

Lovise.

5750 305 325

Meråker . \
Lülefjeld,

Torsbirk

Meråker
Güsaa 1880 65 130

Foldal . . . Foldal. Foldal 1735 30 35

Tydals verk Kjøli, Esna 305 34

Meldal . . i
Løkken, Høidal

Aamot 335 8060 76

Sæteraa . . 5 11

Alten. . . . Gamle gr. m. fl. Alten 2765 95 347

Grimeli. . . Grimeli 645 37

Aamdal. . \
Aamdal
Gnldnæs

50 90

Froland. .
!

Skyttemyr

Bøuestad
210 12

Ytterø . . . Ytterø 240 32.850 413
Undal . . . Undal 1750 15
Vigsnæs . . Vigsnæs 6170 111
Stordø . . . Stordø 2530 36
Finaas ... Lindø 2510 30
TJllensvang Lindvik 1015 16
Kvindberred Dyraas 1150 20

Sum i 13.610 49.865 500 1530

Desuden flere smaagruber og skjærp.

ved kobber- og kisgrubeme . 1312

Antal arbeidere ved kobberhytteme 217

Sum 1529



Kobberets historie. 131

Den norske bergverksdrift paa kobber og exportkis,

i 1875,

Hovedgruber.
Kobber-

malm.
Exportkis.

Gar-

kobber.

Antal

arbei-

dere.

Tons Tons Tons
1 Storvarts,

Røros. . . .? Muggr., Kon-
gens gr. med fl.

2770 231 1601)

Poldal . . . Foldal 2285 6 20

Meråker . . LiUe^eld

Dragset,

1130 46 82

Meldal . . X Høidal,

Aamot.

1360 ca. 25 56

Alten. . . . 2215 42 180

GrimeH. . . Grimeli 430 19 29

Aamdal . . Hoffnung. 800 ca. 100

Froland . .<

Bøilestad,

Skyttemyr.
600 36 45

Eker .... Bergs gr. 885 38

Ytterø ... Ytterø 90 14.500 142

Undal . . . Undal 2560 20

Vigsnæs . . Vigsnæs 16.750 ca. 100 232

Stordøens gr. ca. 2000 40

Varaldsø. . Valabeien. 11.000 117

Cbristiansgave. 1000 16

Sum ca. 12.000 ca. 48.000 ca. 500 1280

Desuden flere smaagruber og skjærp.

Frolands kobberverks gruber drevne fra begyndélsen af 1860-aarene

tu 1882, videre ogsaa i midten af 1880-aarene. — Ekers kobberverks

gruber gjenoptagne 1870—71, 75—78, 85—89. — Kaafjordens kobberverk

nedlagt 1878. — Undals grübe næsten fuldstændig nedlaga i 1875.

^) Driften indskrænket paa grund af jembanebygning.
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Den norske hergverJcsdrift paa kobber og exportkis,

i 1883,

Antal

Hovedgruber.
Kobber-

malm. Exportkis.
Gar-

kobber.
arbei-

dere.

Tons Tons Tons

r Storvarts,

Børos . . .|
Miiggr., Kon-

gens gr. med fl.

6070 9539 291 318

Meråker . .<
Lillefjeld,

Mandfjeld
1132 650 94 85

Meldal . . i Dragset,

Aamot, Løkken
590 1900 74

Aamdal . . Hoffnung 2000 195

Eker .... Bergs gr. 2273 78

Froland . . Bøilestad 66

Yigsnæs . . Vigsnæs 39.540 ca. 100 490

Varaldsø . . Vallabeien 3600 46

Kvindherred Dalemyr 500 9

Stordø . . . Høiaas 3000 26

Ytterø . . . Ytterø 21 6530 85

Sum ca. 12.000 ca. 65.000 ca. 485 1420

Desuden flere smaagruber og skjærp.

( ved kis- og kobbergruborne. . . 1285

Antal arbeidere |
^^^ kobberbytterne . 135

[ Sum 1420

Os-gruberne (Oscar og Fredrik den fjerde) drevne 1883-85, 89—90
eller 91; Hommelvikens extraktionsverk drevet 1889—92. — Killingdal

grübe optaget 1890. — Bosmo grabe optaget til større drift i 1892.

(Den officielle bergverksstatistik er hidtü kun udkommet for aar til

og med 1890; for den etterfølgende tid, 1891—93, bar jeg dog bavt ad-

gang til det officielle statistiske material; og for 1894 og 1895 bar jeg

selv tildels indbentet de fornødne oplysninger).
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Den norske hergverhsdrift paa Jcohber og exportkis,

i 1893.

Hovedgruber.
Kobber-

malm. Exportkis.
Gar-

kobber.

Antal

arbei-

dere.

Eøros . . .\

Storvarts,

Muggr., Kon-

Tons

10.449

Tons

21.697

Tons

706 564

Meråker .

Meldal . .

1 gens gr., m. fl.

LiUefjeld 979 367

628

80 56

10

Aamdal .

Ytterø . .

Hoffnung

Ytterø

1024

17 1424

101

20

Vigsnæs .

Sulitelma

Vigsnæs

Fire bovedgr. 9126

21.824

2815

190

512

Bosmo . . Bosmo 10

Killingdal KiUingdal 6 2416 31

Suea ca. 21.900 ca. 55.500 786 1494

Desuden flere smaagruber og skjærp.

Besumé over produktionen fra 1850 til 1894.

Samlet

produktion.
Heraf ved

(M. Tons)

aarHg.
Røros.

Kobber-

malm.

Ex-
portkis.

Vigs-

næs.

Ytter-

øen.
Kobber-

malm.
Ex-

portkis.

Sulit-

elma.
Alten.

1851—55 12.665 (110) 6570 2390

1856—60 11.375 (130) 4650 2990

1861—65 13.330 13.190 240 9990 5220 2900

1866—70 16.680 65.860 16.030 32.080 6130 2510

1871—75 15.630 69.380 26.450 20.900 4585 2250

1876-80 12.920 44.030 28.950 4850 5700 2020

1881—85 11.835 69.899 42.805 7335 6178 8203

1886—90 15.160 55.352 28.360 4132 9316 18.755

1891 20.939 49.048 15.478 4270 10.016 21.823 7089

1892 18.888 58.570 29.291 4323 9386 18.351 7782

1893 21.907 54.754 21.824 1441 10.449 21.697 11.941

1894 ca. 1500 \^ 10 à

/ 13.000

17.270 24.640

1895 Intet. ca. 1500 33.000
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(Gjennem-

snitUg aarlig).

Inden-

landske pro-

duktion af

metallisk

kobber

(m. tons).

Export

af kis og
kobber-

malm 1)

(m. tons).

Samlet netto

kobberindhold i

kobbermalm
og kis-prod.

(m. tons).

Antal

arbeidere

ved kobber-

og kisgru-

beme og
kobber-

bytterne.

1851—55. .

1856—60. .

1861—65. .

1866-70. .

1871-75. .

1876—80. .

1881-85. .

1886—90. .

565

564

523

513

510

450

350

361

300

680

9270

71.035

81.945

52.450

65.289

60.001

> 585 tons

ca. 600

„ 1200

„ 1600

„ 1800

„ 2500

„ 2150

1030

1010

1273

1881

1559

1285

1609

1392

1891. .

1892. .

1893. •

1894. . c

677

631

786

a. 725

47.338

49.593

64.629

ca. 1900

„ 2000

„ 2500

„ 2900

1597

1363

1494

ca. 1600

Prisen paa exportkis.

Paa grund af den betydelige indflydelse, som exporten af kis siden

begyndeisen af 1860-aarene bar udøvet paa vort lands bergverksdrift paa

kobber — idet kis og kobbermalm jævnHg optræder i fæUesskab, i samme
grübe, — skal vi indfiette et par oplysninger om salgsprisen paa ex-

portkis.

Denne kis betales i almindelighed efter indbold baade af svovl og af

Tedbher, dette dog under forudsætning af, at kobbergebalten er over 1.5

^^2.25 % (minimumsgrænsen vekslende efter konjunkturer og tilfældige

biomstændigbeder). Svovlet noteres gjerne i pence (d) pr. unit (o: pro-

cent pr. ton); og for svovl finder der i regelen ikke sted nogen afkort-

ning i det virkelige procentindhold. — Ved betalingen for kobber derimod

er det gjerne forudsætningen, at der aftrækkes 1 — en — procent af kisens

virkelige chemiske kobbergehalt (dette fradrag ekvivalerer omtrent ana-

lysetabet ved den engelske tør-veis-prøve). Videre sker noteringen for

det betalbare kobberindhold i kisen gjerne paa den maade, at 5—7 £
fratrækkes i markedsprisen pr. ton Chili bars.

Disse noteringer gjælder nominelt den engelske ton, à 21 ctws.

(centner) = 1016 kg. ; det er dog, i alle fald i England, skik og brug, at

sælgeren skal levere en ctw. extra pr. ton (denne regnes altsaa = 22

ctws. = 1065 kg.); tilmed maa man ogsaa ofte endnu levere et extra

tillæg af en eller et par pund for hvert 100 pund, for fugtighed og

^3 Noget skjærsten medregnet.
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veiningstab. Paa denne maade kommer den ton, for hvilken man faar

tetaling, gjerne op i omkring 1080 à 1090 kg.

Ex. Kisen holder 46 % svovl og 3.1 % virkelig chemisk kobber-

gehalt; markedspris for Chili bars forudsættes at være 41 £, for engelsk

ton; betahngsvilkaar, kisen leveret i engelsk eller tysk havn, 4 d pr.

xinit svovl, og fradrag 6 Ä i markedsprisen for Chili bars; desuden for-

udsættes, at der fraregnes 1 % af kisens kobbergehalt.

Kisens svovlindhold betales med: 46 % (^nit) à 4 d = 184 d =
15 sh. 4 d.

Betaüngön for kisens kobberindhold beregnes saaledes: først fra-

regnes 1 % i kobbergehalten; der betales altsaa ikke for 3.1 "/o, men
for 2.1 "/o kobber; dette betales med 41 £ minus 6 1^ = 35 |g pr. ton.

kobberindhold; altsaa med

2.1

JÖÖ X 35 g = 0.735 e = U sh. 8V2 à.

Den samlede betaling, i udenlandsk havn, skulde altsaa blive 15 sh.

4 d plus 14 sh. 8V2 d = 30 sh. V2 d, — og denne betaling vu være
gyældonde for 22 ctws., med et par procent vægtstillæg, altsaa for om-
kring 1080 kg. (man maa altsaa give extra 8 %, i forhold til den me-
triske ton).

I 1860-aarene beløb svovl-noteringerne sig til mellem 6 og 10, oftest

mellem 7 og 9 d pr. unit; men senere er de faldt ned til omkring 4 d,

lidt vekslende efter konjunkturer og tilfældige handelsforbindelser. Videre

gjør prisfaldet for kobber sig meget stærkt gjældende ved betalingen af

kobbermalm, idet der altid sker et extra fradrag (ex. 5—7 £) i kobber-

noteringerne.

TÜ en vis grad opveies dog disse reduktioner derved, at fragterne

fra Norge til udlandet nu er betydelig lavere end i 1860- og 1870-aarene.

<Nu 4—6 kr. pr. ton; før 8—12 kr. pr. ton).

Exempler.

Kis praMisJc talt uden Tcohhergéhalt.

Kisen fra Undals grübe (med høi svovl-, men lav eUer næsten ingen

kobbergehalt) betaltes, frit leveret i Trondhjem, i 1866 med op til 22.50

kr. pr. ton (meget høi betaling); i 1871 med gjennemsnitlig 13.60 kr. pr.

ton, ligeledes frit leveret i Trondhjem. — I 1872—74 var noteringerne

omkring 8 d pr. unit svovl (leveret i England); kis med 45 % svovl,

men uden kobber, betaltes altsaa dengang med 45 X 8 d = 30 sh. i

•engelsk havn; fragt 12 sh. (nu kun 5 sh.); pris i norsk havn altsaa

18 sh.

I slutten af 1880-aarene betaltes for kobberfattig exportkis, med
mindst 45 "/0 svovl, omkring 10—11 kr. pr. ton; nu kun 8—9 kr. eller

kanske 10 kr., naar kisen holder mindst 49—50 % svovl.

Den meste kis fra Ytterøen (lige ved udskibningsbrygge) og fra

Bosmo (1 km. fra havn) er saa fattig paa kobber, at kiin svovlet betales ;

videre er ogsaa en stor del af kisen fra Kulingdal grübe temmelig kob-

herfattig, og den saakaldte no. Ill-kis fra Kongens grübe ved Røros

holder kun 1.6—1.8 0/0 kobber.
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Kis med 45 % svovl ^og 2.25 % Tcohher, frit leveret i Trondlijem,

betaltes

i 1881 med 16—17 kr. \

- 1886-87 — 13—141/2 „ \
pr. ton.

- 1888 - 12—13 „ J

Med samme svovlgehalt, men 3 % hohher, har betalingen i norsk

bavn i de senere aar gjerne været omkring eller benimod 20 kr. pr. ton.

Kis med 45.5 % svovl og 3.9 % kobber blev i 1894 (ved kobberpris

39—40 £ pr. ton Chui bars) i norsk havn betalt med omkring 27 kr.

pr. ton. Og kis med 45 % svovl og 4.5 7o kobber betaltes bøsten 1895,

ved 4 d pr. unit svovl og notering 47 |g for Chili bars eller 52 lg for

Best selected, i norsk havn med 37.50 kr. og i engelsk eller tysk havn
med 32 kr.; kis med 45 % svovl og 3.75 % kobber under samme betin-

gelser med 32 kr. i norsk havn eller 26.50 kr. i udenlandsk havn.

Prisen paa kobbermalm

(med høiere kobbergehalt, men uden betalbar svovlgehalt) beregnes efter

samme regler som ved exportkisen, for kobbergehaltens vedkommende.

Hvad en smeltehytte under de forskjellige kobberkonjunkturer kart

betale for kobbermalm, kan man tilnærmelsesvis regne sig til, naar det

erindres, at forhytningsudgifterne pr. ton netto udbragt kobber ved
4—5 % kobbergehalt (netto) gjerne beløber sig til omkring 300 kr.: ved
6— 7 % kobber gjerne til 250 kr. og ved høiere gehalter, paa 15—20 %,
gjerne til 200

—

125 kr.; videre maa det erindres, at man ved gehalter paa
4—6% taber omkring en tiendedel og ved gehalter paa 12—20% omkring

en tyvendedel af malmens virkelige kobbergehalt.

Ex. Markedspris paa raffinadkobber =: 750 kr.; malmens virkelige

kobbergehalt = 5.5 %. — 0.5 % kobber fraregnes i smeltetab; der be-

tales saaledes kun for de 5 %; og disse betales med 750 kr. minus 300 kr.

5= 450 kr. pr. ton kobberindhold ; 1 ton malm altsaa med Tqq X 450 kr.

= 22.50 kr.; skal hytten tjene noget, kan dog neppe betales mere end
18—20 kr. pr. m. ton, frit leveret ved hytten.

Ex. Markedspris paa raffinadkobber = 750 kr.; malmens virkelige

kobbergehalt 21 %. — 1 % fraregnes i smeltetab, og malmens kobber-

indhold betales med 750 kr, minus 150 kr. =: 600 kr. pr. ton ; 1 ton malm
20

altsaa med t^^ X 600 = 120 kr. pr. ton, frit leveret ved hytten.
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Oversigt over Norges samlede kobberproduktion,

fra optagélsen af landets ældste Jcobherverk, Ul 1894.

I det 16de aarh., en fuldstændig bagatel, fra landets aller-

ældste bergverk — kobber- og sølvverk — i Thelemarken.

Fra 1631, da Kvihne-verlcet blev grundlagt, til 1644, da den

første grübe ved Eøros blev optaget, antagelig et snes tons

aarlig.

Kobberproduktion fra 1646, da Røros blev grundlagt, til 1830.

1646—1830.

(M. tons).

(Gjennem-

snitlig aarlig).

Eøros.

Løkken,

Kvikne, Merå-

ker, Foldal,

i sum

Landets
øvrige,

smaa kob-

berverk,

i sum.

Sum.

1646—1651 68 tons ca. 70 tons

1651—1660 118 „ ca. 100 tons « 220 „

1661—1670 129 „ „ 100 „ ca. 10 tons « 240 „

1671—1680 130 „ „ 100 „ « 10 „ „ 240 „

1681—1690 132 „ 108 „ » 20 „ „ 260 „

1691—1700 168 „ 100 „ „ 20 „ „ 290 „

1701—1710 213 „ 100 „ „ 30 „ „ 340 „

1711—1720 189 „ 155 „ „ 30 „ „ 370 „

1721—1730 197 „ 131 „ „ 40 „ „ 370 „

1731—1740 284 „ 85 „ n 40 „ „ 410 „

1741—1750 382 „ 115 „ » 40 „ „ 540 „

1751—1760 335 „ 195 „ „ 40 „ „ 570 „

1761—1770 m „ 200 „ » 40 „ „ 670 „

1771—1780 523 „ ca. 175 „ „ 40 „ „ 740 „

1781—1790 492 „ . 170 „ „ 30 „ „ 690 „

1791—1800 385 „ „ 135 „ « 20 „ „ 540 „

1801—1810 370 „ r 100 „ « 10 „ „ 480 „

1811—1820 212 „ „ 40 „ „ 10 „ „ 260 „

1821—1830 315 „ „ 60 „ » 40 „ „ 410 „
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Den første kolonne, for Røros (hvilket verk oftest leverede

mellem halvdelen og de tre fjerdedele af landets samlede kobber-

produktion) er aldeles exakt; anden kolonne, gjengivende

den samlede produktion ved landets fire ældste kobberverk

af anden rang, nemlig Løkken, Kvikne, Meråker (Selbo) og

Foldal, er ligeledes i det hele og store temmelig nøiagtig, om
end decennie-beregningen her tildels er noget forskudt (op-

gaverne delvis gjældende f. ex. 1723—1732, men her indført

for 1721—1730); den tredie kolonne, gjengivende den samlede

produktion ved de talrige smaa kobberverk, af tredie og fjerde

rang, rundt om i landet, har jeg opført skjønsmæssig, dog med
nogen støtte i kjendskabet til, naar de lidt større af disse

smaa-verk var i drift; denne tredie kolonne vil vistnok for

enkelte aar give for høit, for andre aar derimod for lavt

resultat.

I summationen for det hele lands vedkommende ^vil der

neppe nogetsteds være feil paa mere end 5 eller høist 7 ^1^.

Som støtte for rigtigheden af foranstaaende statistik kan

anføres, at i den officielle bergverksstatistik, for 1866—1870,

findes (s. IV) anført, at landets samlede produktion af gar-

kobber i 1781 beløb sig til 650 og i 1791 til 495 tons.

1831—1860.

Landets

Sum (ifølge den

officielle statistik).

(M. tons). Røros. Alten.

Løkken,

Meråker,

Foldal,

øvrige

smaa

kobber-

CS

M) a

II

Tons
kobber

netto i

i sum, verk,

i sum. o

•^ CD

OM

samlet

produk-

tion.

1831—1840 334 ca. 100 ca. 70

ilOà30

528 9251) ca. 575

1841—1850 345 „ 140 „ 90 585 „ 585

1851—1860 307 177 „ 80 562 480 „ 585

^) Næsten udelukkende fra Alten.
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Den sidste kolonne gjengiver det ved de norske hytter

producerede garkobber (eller raffinadkobber) tiladderet den
vægtsmængde kobber, som ved udenlandske hytter blev ud-

vundet af fra Norge (navnlig fra Alten, i begyndeisen af

1830-aarene) udført kobbermalm.

1861—189å.

For tiden efter 1861 — tildels dog først for tiden efter

1866 — har man i den officielle statistik detailleret opgave

over den indenlandske produktion af garkobber (eller raffinad-

kobber), videre over udført exportkis, kobbermalm og skjær-

sten (alle tre opført under fællesrubrik) og endelig over pro-

duktionens størrelse ved de enkelte verk; derimod mangler

oftest specialopgave over, hvor meget der er exportöret af hver

enkelt af de tre varer, kis, kobbermalm og skjærsten; og op-

gave over kobbergehalterne i disse exportprodukter mangler

næsten fuldstændig.

Ved den efterfølgende beregning, ved hvilken vi forsøger

at give oversigt over, hvor meget kobber der i virkeligheden

er bleven produceret (netto) af den fra Norge udførte kis,

kobbermalm og skjærsten — saa vi ved hertil at lægge den
indenlandske produktion af garkobber (eller raffinadkobber)

kan faa en oversigt over „Norges bidrag til den totale kobber-

produktion" — har jeg derfor for de fleste grubers og verks

vedkommende maatte henholde mig til mit eget kjendskab til

kobbergehalterne ved de forskjellige verk.

Exportkis med under omkring 1.5 % kobber (saaledes

kisen fra Bosmo, Varaldsøen, hovedmassen af kisen fra Ytter-

øen, den saakaldte no. Ill'kis fra Kongens grübe ved Røros,

videre kisen fra Stordøen osv.) underkastes i regelen ikke

nogen extraktion paa kobber og kan saaledes ved den efter-

følgende beregning sættes ud af betragtning ; og ved exportkis

med over 2.5 ^/^ kobber maa fratrækkes 0.15—0.25 % kobber

i extraktionstab.
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Antal arbeidere ved kobber- og kisgruberne samt ved

kobberhytterne.

Herom foreligger for tiden efter 1850 (eller 1851) detail-

lerede opgaver — efter aar 1865 i den officielle bergverks-

statistik og for aarene 1851—75 i prof. Hiortdahls ovenfor

citerede statistiske arbeide om den norske bergverksdrift, for

perioden 1851—75.

G-rubedriffc

Hyttedrift.
(Gjennemsnitlig

aarUg).

paa

kobber-

malm.

paa

exportkis.

Antal arbeidere,

sum.

1851—55 . . . 825 205? 1030

1856—60 . . 890 120 1010

1861—65 . . 821 197 255 1273

1866—70 . . 837 827 217 1881

1871—75 . . 620 812 205 1559

1876—80 . 527 546 212 1285

1881—85 . 694 762 153 1609

1886-90 . 833 438 121

270

1392

1891 . ca. '.L330 1597

1892 . M L250 112 1363

1893 . » ]
L380 114 1494

1894 .
•n

L475 ca. 125 ca. 1600

1895 . » L450 ca. 150 (ca. 1600)

For aar 18å5 har man nogenlunde detaillerede opgaver i

de i „Bergmanden" aftrykte bergmesterindberetninger; det

samlede antal arbeidere ved landets kobbergruber og hytter

beløb sig i dette aar til ca. 1050, altsaa temmelig nøiagtig

som i femaarene 1851—55 og 1856—60 (i 1845: Alten 500,

Røros 350, Meråker 100 mand; desuden ved diverse smaa-

gruber og verk omkring 100; sum 1050).

For endnu længere tilbage liggende tid foreligger ikke

nogen offentliggjort bearbeidet statistik; alligevel kan vi gjøre

os op en nogenlunde korrekt forestilling om det antal arbei-

dere, som fandt sin beskjæffcelse ved landets kobberverk.

Det vigtigste af disse var Røros, hvor i 1818 beskjæf-

tigede 630 mand, hvilket belæg dog juni 1828 var reduceret
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'til 446 (deraf 294 faste arbeidere ved gruberne ; ifølge DaJiles

Røros-beskrivelse). — 1 1818 produceredes ved Røros 2540 Sk^.

og i 1828—29 1733 Sk^. garkobber; pr. arbeider pr. aar alt-

saa henboldsvis 4.03 og 3.89, middel 4 Sk^. garkobber. Regner
vi for alle landets øvrige kobberverk, hvor man ntvivlsomt rela-

tivt til produktionen maatte have noget større belæg end ved

E/øros, i middel kun 3 Sk^. garkobber pr. arbeider pr. aar,

skulde det samlede antal egentlige verksarbeidere ved landets

kobberverk i decennieme 1801—10, 11—20, 21—30 og 31—40
kunne anslaaes til henholdsvis omkring 900, 600, 800 og 1100.

I den sidste halvpart af forrige aarhundrede, da Røros blev

drevet med ganske betydeligt belæg, og da driften ogsaa flore-

rede ved Meråker (Selbo), Foldal, Meldal og Kvikne, kan det

samlede antal egentlige verksardeidere ved kobberverkene

ikke anslaaes til under 1200, antagelig til 1200—1400, høist

1600. — Og for den første halvdel af forrige aarhundrede

anslaar vi arbeider-antallet til 1000—1200 mand.

I disse opgaver er kun tænkt indbefattet de egentlige

grübe- og hyttearbeidere, derimod ikke det ofte meget be-

tydelige antal gaardbrugere, husmænd, løsarbeidere osv., som
til en vis tid af aaret fandt beskjæftigelse navnlig ved malm-
kjørsel, trækulbrænding og kjørsel af trækul til hytterne. —
Dette slags til vore kobberverk knyttede arbeide spillede i

hele forrige og indtil omkring eller over midten af dette aar-

hundrede næsten over hele det trondhjemske en meget frem-

skudt rolle, — af indgribende økonomisk og social betydning

for alle de angjældende distrikter. Detaillerede statistiske

opgaver herfor er dog vanskelig at levere, og de vilde for-

øvrigt i et arbeide som det nærværende kun være af under-

ordnet interesse-).

1) I en fra slutten af forrige aarlmndrede stammende liaandskreven

beretning om Foldals verk anføres, at 450 bønder, i Tønset, Faadalen,

Tydalen, Lüleelvedal, Øvre og Nedre Foldal, i tiden omkring 1794

havde væsentlig indtægt af verket ved leverancer og kjørsler (se

mit arbeide „Foldalens kisfeldt"). — Denne opgave synes dog noget

overdreven.



Kobberets historie. 143

t.

Oa
x
<0

o
L.
v
JD
JQ
O

•o

c
ai

o;

0)
u

O

bO

c
O)

>

d
bß

<D

00

o
t-
00

^ fl

CO bD

O)

fl

^
^

O fl

tl5
-75

o tö

U

O

O

g
©

rO
OM
®
©

o

©
+=
© :

fl
fcÜD

©
rö
©

lO bo
t- fl

tH fl

^ ^
rin «D

©
i-t _Q

00 ©
1—1 rö

fl ©
© U
rö 03

O rö
• i-i »i-i

© ©
P^ fl

bO ©

44 -g
• iH ©
•^ S

=Ö ^

s '^

© bD
> ©
bD-'-s

5 fl

o fl

o "Ti

Pd

ä

• l-H

g
R r R R r c R p R

vi lO lO lO
p Q r-J CO 00 o iq 00 as CO
T—

i

T-i T-i cm' CM (M (M tH tH cm

^ ©
M

©
•i §

Oo 8 O g g g g o o oo o
»H rin ^-1

qö q ö § o § § o
o o
ö »d

02

CD ^ O eâ 2 C<1 CO o o o o <M o o c^
Ti «<H
•Ö tö

CO q q iq T-j ^:^ CO I>

bß
w ^ T-H (M T-Î (M 1-5 •A T-Î

o
g Q o o o o o QO O O O O o o

03

'> ^ o Q Q
'©

O

o
ö ö

o^ <:2>^ c::>^ <Z)^ c^^

ö id ö »d ö
o o
ö id

1
CM CO T-I 00 00 to CO o:» 1-1 (M

M O q 00 CO t>. lO CO CO CO lO
© T—Î T—1

rO
rO
O 1—

5

1—HM r. ^ r t:

+3 •^ ä
©
©

•43

OD

-;3
M P P T-j CO t-

f-l
lä 1-5 I-H tH CM cm'

o m
ft

m" d <^ O <-) O O
Î o

+3 a
22

^^ o <^ ^D CD© pQ t- O o o o o
TJ ^ 1 ö id o ö ö
© ^ '::::

O C§ g (M CO (^ o* ^D

^ ^S CO q CO

.O
W ^ 1—1 T-Î

Co

^ g oo 8 o o
Cl

1

SH CD O o o O o
O lO id ö id ö
Ah O T—1 T—1

q 00 ^^
§^

1—i T-Î

J^ ;^
Qi ^,_;^ ^ ~ - ^

cg

g

00 CM »q t-

©
*-3

m

cm' cm' cm t-Î

f-l

©
=0 s g § g g

ê >
o o o qö -^' cm' 00O M) o cö 5

^^1
o (M (M o

pH

ft q Tji 1-j '^jH

^
W ^ CM -r-î CM 1-Î

;fl O O O O
fl
©

© ^D 'O ^5 CT^

'o O O O O
iH ^ Ö co' T-Î C»
"V.

O CO 05 00 CO
5-1 M t^ t- CO CO

t> lO ^ \o o to o lO o 2S
^^.^ lO CO CO t- t- CX) 00 o^ o^
tH 1 1 1 1 1 1 1 1 1

^
-^ 1

1
1 1 1 1 1 1 1 Oi

l-H CD tH CD 1-1 CO 1-1 CO ^ 00
l-H lO lO CO œ 00 œ 00 00

CT> tH
00 00 00 00
T—1 l-H 1—1 1-1



144 J. H. L. Vogt.

Oversigt over Norges bergverksdrift paa kobber og exportkis.

(Grjennem-

snitlig aarlig).

Norges

bidrag til

den sam-

lede

kobber-

produktion.

Deraf i

Norge pro-

duceret

metallisk

kobber.

Værdi af

kobber og
exporterat

kis, malm,
skjærsten.

Antal

verksarbeidere

ved kobber- og
kisgruberne samt

ved kobber-

bytterne.

1646—1651

1652-

1661-

1671-

1681-

1691-

1701-

1711-

1721-

1731-

1741-

1751-

1761-

1771-

1781-

1791-

1801-

1811-

1821-

1831-

1841-

1851-

-1660

-1670

-1680

-1690

-1700

-1710

-1720

-1730

-1740

-1750

-1760

-1770

-1780

-1790

-1800

-1810

-1820

-1830

-1840

-1850

-1860

1861—65

1866—70
1871—75
1876—80
1881—85
1886—90
1891—94

1895

ca.

ca. 70 tons

220 „

240 „

240 „

260 „

290 „

340 „

370 „

370 „

410 „

540 „

570 „

670 „

740 „

690 „

540 „

480 „

260 „

410 „

575

585

585

0.03

miU.Edl.i)

0.10—0.13

miU. Edl.

0.15-

mm.

^0.25-

/ mill.

-0.20

Edl.

-0.29

Edl.

0.30-0.37

mul. Edl.

0.27—0.36

mill. Edl.

ca. 600

„ 1200

„ 1600

„ 1800

„ 2500

„ 2150

„ 2350

528

585

562

0.55 mill. kr.

0.75 „ „

1.00 „ „

0.87 „ „

1.05 „ „

antagelig

1000—1200.

antagelig

1200—1400, bøist

1600.

ca. 900

„ 600

„ 800

„ 1100

„ 1050

„ 1025

520

520

510

450

350

361

705

(ca. 2700)
i
(ca. 700)

l.lmiU.kr. 1275

2.3 „ Tl
1875

2.8 „ H 1550

2.05 „ 5)
1275

2.5 „ )?
1600

1.8 „ 11
1400

2.0 „ V 1500

(2.3 „ „) (1600),

Henimod
halvdelen af

det bele

beskjæftiget

ved produk-

tion af

exportkis.
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1 Edl. omregnes til 3.20 kr. (eller 4.00 kr.).

For tiden før 1850 har jeg beregnet værdien af den aar-

lige kobberproduktion ved at multiplicere den gjennemsnitlige

produktion med den tilhørende middelpris; produktionsvær-

dien er indført paa den forrige side gjengivne tabel.

Rentabilitetsforholdene ved vort lands ældste kobberverk i

forrige aarh. og indtil midten af dette aarh.

Vedrørende Røros har vi allerede ovenfor givet en nd-

tømmende beretning (netto-overskud til verkets eiere 1644—
1814 omkring 7.2 mill. Bdl. = 30—31 mill. hr., og 1815—1894

3.25 mill. Jer.).

Det verk, som næst efter ßoros i forhold til produktionens

størrelse sandsynligvis gav det største udbytte, i alle fald i

slutten af forrige aarh. og første halvdel af indeværende aarh.,

var (Selbo) Meråker kobl)erverk, med Lillefjeld-gruben som
hovedgrube (efter ca. 1760). Før denne grübe blev optaget,

^ik verket, ifølge den ovenfor (s. 114) delvis gjengivne, meget

\^ etaillerede driftstabel, med tab, — nemlig 1713 til 1727 tab

S*d.219 Edl.; og 1737 til 1760 tab 38.730 Ed].; samlet under-

bellance 1713 til 1760 saaledes temmelig nøiagtig 77.000 Edl.,

— men senere blev verkets økonomi meget tilfredsstillende,

idet det fra 1761 til 1814 leverede et netto-udbytte af ialt

-temmelig nøiagtig 320.000 Edl. ; naar herfra trækkes under-

ballancen i tiden før 1760, faar man et samlet overskua, fra

verkets første anlæg i 1713 til 1814, paa 243.000 Bdl. (desuden

betaltes samtidig i told og tiende til staten i sum omkring

133.000 Edl.; se næste afsnit).

Under landets økonomiske misere i 1815—1818 led verket

et tab af 8838 Spd. (bidrag til statens pengevæsen); men
saa fulgte en meget god periode, saa fortjenesten i de nær-

mest følgende aar, indtil 1822 (da vore detaiUerede opgaver

ender) ialt beløb sig til 13.831 Spd.; samlet udbytte fra 1815

til 1822 altsaa temmelig nøiagtig 5000 Spd.

For den efterfølgende periode, fra 1822 til 1888, da ver-

ket blev (foreløbig) nedlagt, — og for hvilken periode vi

ikke har detaiUerede opgaver, — kan den gjennemsnitlige

Nyt Mag. f. Natnrv. XXXV, IL. 10
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aarlige produktion sættes til 60 tons garkobber. Det gjennem-

snitlige netto-udbytte ved selve verksdriften (altsaa indtægt af

jordegods fraregnet) kan herunder indtil 1860 anslaaes til 300

kr. og for aarene 1860—1880 til i middel 100 kr. pr. ton gar-

kobber, for tiden efter 1880 regner vi, at udbytte og tab om-
trentlig vil bave hævet hinanden.

Under disse forudsætninger skulde verkets nettoudbytte

efter 1822 kunne sættes til 820.000 kr. (lavt regnet)
; det øko-

nomiske resultat fra verkets optagelse altsaa:

Sélho {Meråker) hobberverh:

1713—1814 samlet overskud . 243.000 Rdl. -= ca. 780.000 kr,

1815-1888 samlet overskud 840.000 „

Sum 1.620.000 kr,

eller med rundt tal 1.6 mill. Ter. (1 Rdl. omregnet til 3.20 kr.

Lokkens kobberverk sees i perioden fra 1672 til 1755 at

bave produceret 45.501 Sk^. (= temmelig nøiagtig 6300 tons)

garkobber, til værdi 3.185,088 Rdl.
;
naar hertil lægges vær-

dien af produktionen før 1672 (1652—1672) og fra 1766 til 1814.

kommer man op i en samlet produktionsværdi, for den hele

tid 1652 til 1814, af omkring 64.700 Sk^. (= 10.300 tons), til

værdi 4.550.000 eller med rundt tal 4.5 mill. Bdl. — Heraf
blev, som vi i det efterfølgende afsnit skal omtale, ialt om-
kring eller lidt over 550.000 Rdl. udredet i told og afgift til

staten. — Hvor høit verkets netto-udbytte beløb sig, ser jeg-

mig, af de mig til disposition staaende kilder, ikke istand til

at give detailleret oplysning om, i alle fald ikke for den hele

periode. Kun fremgaar, efter 0. A. Øverlands „Illustrerede

Norgeshistorie", at verket i de 27 første aar (1657—1685) gav

et samlet overskud af 250.000 Edl. ; omkring 1690 var deri-

mod indtægterne ikke tilstrækkelige til at dække udgifterne,

hvorpaa økonomien paany bedrede sig, saa netto-indtægten i

de følgende 12 aar (efter 1691) udgjorde ikke mindre end 200.000

B-dl. Derefter gik driften igjen tilbage og skal, med undtagelse

af aar 1711, da verket gav et udbytte af 29.000 Edl., tildels

have gaaet med tab. Stillingen maa dog fremdeles antage-

lig have været nogenlunde tilfredsstillende, idet verket helt

frem til 1736 svarede fuld tiende og told. — For den efter-
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følgende periode har vi kun defcailleret opgave for 1761—63,

i hvilke tre aar det samlede overskud beløb sig til 46.636

Edl. — Alene i aarene 1657—1685, 1691—1703, 1711 og 1761

—63 har saaledes verkets netto-udbytte naaet op til omkring

525.000 E-dl. ; selv om verket til enkelte tider har gaaet med
tab, tør det samlede netto-oversknd fra verkets optagelse i

1652 frem til 1814, neppe anslaaes til lavere end 750.000 E,dl.

— Værdien af 'den hele produktion var 4.500.000 ßdl. og

værdien af tiende og told omkring 550.000 E,dl.

Til det økonomiske resultat af verkets drift efter 1814

har jeg ikke fornødent material til derom at kunne udtale

mig med sikkerhed.

Kyikne kobberyerk (optaget 1632; verkets hovedgrube

fyldt ved vandflom 1789; samlet produktion 1685—1768 stor

14.615 Sk^.) sees vekselvis at have været drevet med tab og

med fordel, — under verkets sidste drift vistnok med fordel.

Foldalens kobberverk (optaget 1748) blev i verkets første

driftsaar, indtil omkring 1770, drevet med fordel ; senere deri-

mod med tab (1770—77 samlet tab 33.000 Edl.), hvorefter

en økonomisk bedre periode igjen indtraadte ved aarhundredets

slutning ; fra begyndeisen af dette aarh. indtil midten af samme
var der i det hele og store noget netto-udbytte, hvilket øge-

des ved indførelsen af den Sinding'ske extraktionsproces

(1849). — Alt-i-alt vil dette verk, der arbeidede paa temmelig

kobberfattig kis, have givet noget overskud; dog ikke noget

betydeligt.

Ved de mange øvrige gamle kobberverk paa forskjellige

steder rundt om i landet (na^mlig i det trondhjemske, i Thele-

marken, ydre Hardanger, Sogn osv.) var det økonomiske ud-

bytte i tidligere dage vistnok gjennemgaaende lidet tilfreds-

stillende; de fleste verk blev dog kun drevne nogle ganske

faa aar paa rad, saa tabene i regelen ikke kan have været

særdeles betydelige ; enkelte af disse smaa-verk gik vel under-

tiden ogsaa med nogen fordel. — Størst var sandsynligvis tab et

ved det i alle fald i en periode af staten drevne Aardals kob-

berverk i Sogn, med „zubus" (underballance) 69.475 Edl. fra

1709 til 1729; aarsagen til, at dette verk, trods den ugunstige

økonomiske status, blev drevet saa længe, var, at man havde

fundet noget gedigent guid i malmen.

10*
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Oversigt over det økonomiske resultat ved de vigtigsie kohher-

verk i ældre dage.

Eøros, 1644—1814; samlet overskud omkring 7.200.000 Edl.

Selbo (Meråker), 1713—1814; overskud . . ca. 250.000 ^

Løkken, 1652—1814; overskud antagelig omkring 750.000 „

Foldal, 1748—1814; drevet paa ballance eller med ganske lidet

overskud.

Kvikne, 1632—1789; antagelig drevet med lidt overskud.

Det samlede overskud ved Røros kobberverk og de der-

næst følgende iire største kobberverk kan saaledes i sum an-

slaaes til 8—9 mill. Bdl.; underballancen ved de øvrige smaa
kobberverk tør i alle fald neppe sættes saa høit som til 0.5

mill. Rdl.; det samlede netto overskud af den hele bergverksdrift

paa kobber før 1814 kan saaledes sættes til omkring 8 mill. Rdl.

Samtidig kan vi indfiette den bemærkning, at indtil 1814

var i sum ved landets samtlige kobberverk bleven produceret

omkring 71.500 tons garkobber ^), til samlet værdi 34 mill Rdl.

(deraf Røros indtil 1814 45.420 tons kobber til værdi 22 mill.

Rdl.). Og statens indtægt, ved tiende og told, beløb sig sam-

tidig, som vi i etterfølgende afsnit skal omtale, til omkring

4.5 mill. Rdl.

Den dansk-norske stats Indtægt ved tiende, told osv. af de

norske kobberverk.

Den ovenfor gjengivne beretning om den indtægt, som

den d.ansk-norske stat gjennem tiende, told, akcise og andre

produktionsafgifter havde af Røros kobberverk (nemlig indtil

1814 en samlet indtægt af dette enkelte verk, stor omkring

3.7 mill. Rdl), skal vi forsøge at supplere med nogle tilsva-

rende oplysninger om enkelte af de øvrige kobberverk.

Løkkens kobberverk. Ifølge M. T. Brnnnichs og L. Præ-

torius^s statistiske optegnelser (à jour til ca. 1770) om de gamle

^) Alle landets øvrige kobberverk i ældre dage, Røros fraregnet, havde

i sum før 1814 produceret nøiagtig ligesaa meget kobber, som Eøros

alene efter 1814 (Røros verks samlede produktion, til 1894, er oven-

for summeret til 71.500 tons).



Kobberets historie. 149

norske bergverk (hvilke opgaver er publicerede af myntmester

Langberg i „Magazin for bergmandsefterretninger", 1875—1879)

produceredes ved Løkkens kobberverk, fra 1672 til 1755, begge

aar inklusive, ialt 45.501 Sk^. 5 ~LU garkobber, til værdi,

efter 70 Edl. pr. Sk^, 3.185 088 Edl. Den kongelige tiende

i denne periode (undtagen 1736—1755, da verket havde tiende-

frihed) beløb sig til 3988 Sk^. 2 Lf(î., som, fremdeles efter

pris 70 Rdl. pr. Sk^., omregnes til værdi 279.167 Rdl.
; og

tolden af det kvantum, som ikke havde told- og tiendefrihed,

beregnedes til 239.286 Edl.; sum 1672—1755 518.454 Edl.,

hvortil kom i tiende og told før 1671 antagelig omkring

30.000 Edl. — Fra 1755 var verket fri for tiende indtil 1766,

da det fik „halv tiende", det vil sige afgift stor tyvende-

parten af den hele produktion; under forudsætning af, at

dette vedvarende helt frem til 1814, skulde tienden fra 1766

til 1814 have beløbet sig til 400 Sk^. eller værdi 28.000

Edl. Muligens har dog verket i de allersidste aar af forrige

aarhundrede paany faaet tiendeirihed, ligesom det da sees

at have havt „frihed for tolds ydelse". — I henhold til oven-

staaende vil statens indtægt, ved told og tiende, af dette verk

alt-i-alt have beløbet sig til mindst 550.000 Rdl., muligens til

saa meget som 570.000 Edl.

Kyikne kobberverk havde i den største del af verkets

driftsperiode (1632 til 1789 eller lidt senere) fuldstændig „fri-

hed for tolds og tiendes ydelse"
;

i en vis periode maatte dog

ogsaa dette verk betale de ordinære afgiffcer til det offentlige
;

saaledes ydedes i aarene 1685 til 1755, da verket producerede

12.041 Sk^. (til værdi 842.880 Edl.), ialt i tiende 310 Sk^,

10 L^., tu værdi 21.736 Edl., og told 6 Edl. af 3107V2 Sk^.;

gjør 18.645 Edl.
; sum 40.381 Rdl.

Selbo (Meråker) kobberverk havde ligeledes — ifølge den
ovenfor omhandlede tab el for verkets drift, fra 1713 til 1822

— i regelen frihed for tiende, dog med undtagelse af verkets,

allerførste aar og tiden efter 1788. I tiende blev saaledes —
af en samlet produktion fra 1713 til 1814, stor temmelig nøi-

agtig 19.677 Sk^. — kun udredet omkring 240 Sk^., til værdi

16.800 Edl. Af den resterende produktion, 19.400 Sk^., synes

verket derimod den hele tid at have maattet betale told, som,

efter 6 Edl. pr. Sk^., beregnes til 116.400 Edl.; verkets af-

gift ved tiende og told, indtil 1814, altsaa omkring 133.000 Rdk
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Ogsaa Foldalens kobberverk sees at have betalt tiende,

vistnok ogsaa told, i alle fald under en vis periode af driften
;

om størrelsen af denne afgift ser jeg mig dog ikke istand til

at give nøiagtige oplysninger, — kun at afgiffcerne ved dette

verk, der først paabegyndte i 1748, indtil 1814 neppe vil have

naaet saa høit op som til 100.000 Edl,

De mange øvrige, ganske smaa kobberverk Havde oftest

told- og tiendefrihed, dog med enkelte undtagelser; de af-

gifter, som herunder betaltes, var dog saa smaa, afc de — i

alle fald sammenlignet med ydelserne fra de store verk —
praktisk talt kan sættes ud af betragtning,

Oversigt over værdien af den tiende og told, som svaredes til

staten af landets vigtigste kobberverk, i tiden før 1814.

Eøros, 1644—1814 ca. 3.697.000 Rdl.

Løkken, 1672—1814 ca. 550.000 „

Kvikne, 1685—1789 ca. 40.000 „

Selbo (Meråker), 1713—1814 ca. 133.000 „

Sum 4.420.000 Rdl.,

hvilket beløb, naar ogsaa tiende og told fra kobberverkene

Toldal, Faadal, Kristiansgave osv. medregnes, kan afrundes

opad til 4.5 mill. Rdl.

Eftersom 1 Rdl. omregnes til 3.20 eller 4.00 kr., udgjør

dette resp. lå.4 eller 18 mill. hr.'^ — i hvert et meget hetydeligt

heløh., som de private norske lidhherverk maatte udrede til den

dansh-norsJce statskasse.

Tilbageblik. Udviklingen af vort lands bergverksdrift

paa kobber kan i korthed resumeres saaledes, at alle de smaa
Jcohherverk er hlevne nedlagte, det ene efter det andet, — Kvikne-

verket allerede i slutten af forrige eller beg. af dette aarh.
;

ved Løkkens verk smeltningerne indstillede ved midten af

dette aarh. (gruberne senere drevne paa export); Foldals-

verket indstillet efter længere tids hensygnende drift i 1876;

Meraker-verket (foreløbig) nedlagt ca. 1890; — det uden sam-

menligning vigtigste bergverk i ældre dage, nemlig Røros
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(d€T helt siden begyndeisen af forrige aarh. producerede mindst

dobbelt, jævnlig endog ire- eller firedobbelt saa meget kobber

som alle de øvrige trondhjemske kobberverk tilsammen) holder

sig derimod fremdeles, om det end i de senere tider har havt at

Jkjæmpe med vanskelige TconjunMurer, og verket er i den senere

tid bleven betydelig ndvidet.
Yed siden af Røros kobberverk er i dette aarbundrede

opstaaet flere andre ganske betydelige verk, nemlig:

Altens kobberverk, optaget 1825 og nedlagt 1878.

Vigsnæs; optaget 1865 og nedlagt 1894;

videre Aamdals kobberverk, som undertiden var i drift i

;gamle dage, men hvor arbeidet først har været af betydning

i den sidste del af indeværende aarh.;

endelig Sulitelma kobberverk, som antagelig i de nærmest

følgende decennier vil blive vort lands vigtigste kobberverk.

Paa grund af de betydelige og kostbare anlæg, som er

•en uafviselig betingelse for økonomisk drift under nuværende

forholde, vil ganske smaa verk nu ikke — eller i alle fald

ikke uden under særlig gunstige betingelser — overhovedet

kunne existere ; dette, i forbindelse med de synkende kobber-

priser, er de vigtigste aarsager til, at de forskjellige gamle

smaa kobberverk har maattet indstille driften.

Som vi nærmere har gjennemgaaet under afsnittet om
Høros, har det — trods arbeidslønnens stigning — ved de

indgribende tekniske fremskridt navnlig i de sidste to eller

tre decennier lykkes at reducere produktionsomkostningerne

i ganske væsentlig grad
;
denne reduktion har dog hidtil i sin

almindelighed ikke holdt skridt med kobberets prisfald —
idet kobberets prisfald er i forhold 100 til 45—50, reduktionen

af produktionsomkostningerne derimod kun i forhold 100 til

65 kanske 60—65; — og som generel regel, hvorfra der vist-

nok paa grund af lokale betingelser ^) gives mange undtagelser,

^) Særlig kan saaledes fremhæves, at maa nu kan tilgodegjøre kobber-

boldig kis, som i tidligere dage var omtrent værdiløs. Vider» vil

kobbermalmforekomster, som tidligere ikke kunde lønne sig paa grund
af manglende maskinelle anlæg, (som £. ex. fordring i extra dybe

gruber eller opberedning af usædvanlig fint indsprængt malm) nu
bedre end tidligere kunne rentere arbeidet. Ogsaa vil nutidens for-

bedrede kommunikationer (statens jernbanenet; de lokale traadbaner)

nu kunne muliggjøre drift, bvor saadan tidligere var umulig.
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maa fremhæves, at en Tcohbermalmgrube nu for at Iciinne hære

driften maa være rigere paa Jcobber, end tilfældet dehøvede at være

i tidligere dage.

At alligevel vor bergverksdrift paa kobber, siden begjni-

delsen af det store prisfald (omkring 1860), bar kunnet bold&

sig oppe, skyldes for en væsentlig del den omstændigbed, at

man i de senere decennier bar kunnet iaa afsætning for den.

tidligere næsten værdiløse Jcobherholdige Ms (exportkis), der paa

talrige steder (Vigsnæs, Sulitelma, Ytterø; Kongens grübe

ved Røros) optræder sammen med den egentlige kobbermalm.

Denne export af kis, der bar været en løftestang af funda-

mental betydning for vore fleste kis- og kobbermalmgruber,

bar næsten fuldstændig forandret fysionomiet af vort lands

bergverksdrift paa kobber. Saaledes forsmeltedes belt frem

til begyndeisen af 1860-aarene al den i landet udbrudte kob-

bermalm ved landets egne kobberbytter (kun med en kort-

varig undtagelse i 1830-aarene ved Alten, før dette verk bavde

faaet særskilt bytte) ; efter begyndeisen af 1860-aarene derimod

er altid bovedmassen — over balvdelen, undertiden belt op

til de fire femtedele — af landets bidrag til den samlede

kobberproduktion bleven fremstillet metallisk ved udenlandske

metallurgiske anlæg (extraktionsverk) ; og kun den reste-

rende del er bleven udvundet ved indenlandske bytter.

Den ældre bergverksdrift paa kobber naaede sit maximum
i slutten af forrige aarhundrede, da Røros blev drevet med
usædvanlig stort belæg, og da fremdeles Kvikne- og Løkken-

verkene var i fuld drift, medens Meraker-verket (med nys

opdaget bovedgrube, Lillefjeld, 1760) og Foldals-verket (grund-

lagt 1748) var komne til som nye producenter. Overbovedet

produceredes i decenniet 1771—1780 gjennemsnitlig aarlig

mere metallisk kobber ved de indenlandske smeltebytter, end

i noget effcerfølgende decennium (dog vil denne store inden-

landske produktion af kobber sandsynligvis inden faa aar

blive overfløiet, nemlig naar Sulitelma-verket bar faaet sin

bessemerbytte færdig).

Medregnes derimod det i udlandet, af udført norsk kis

(exportkis) og kobbermalm udvundne kobber, bar landets kob-

berproduktion tiltaget meget betydeligt i de senere decennier

(se tabelleme s. 140 og 144).

Naar ligeledes værdien af exporteret kis og malm med-
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regnes, bar ogsaa produktionens værdi tiltaget ikke uvæsent-

ligt, fra oftest 0.2—0.3 mill. Edl. (= 0.65—1 mill. kr., naar

1 Rdl. omregnet til kr. 3.20), undtagelsesvis 0.3—0.37 mill.

Edl. (== 1—1.2 mill. kr.) i forrige aarb. og 0.75—1 mill. kr.

i den første balvdel af dette aarb. (krigens aar dog frareg-

nede), til fra 1.8 op til 2.8, middel noget over 2 mill. kr. i de

sidste tre decennier, — en værdi, som vistnok i de nærmest

følgende aar vil være i stigning.

Videre bar i det bele og store, naar ogsaa belægget ved

kisgmberne medregnes, antallet af arbeidere tiltaget, fra om-

kring eller noget under 1000 mand i den første balvdel af

dette aarbundrede til omkring eller lidt over 1500 i de senere

decennier, — et tal, som vistnok ogsaa vil være stigende.

I forbold til landets udvikling i det bele og store —
særlig i forbold til forøgelsen af den samlede befolkning og

til de fleste øvrige næringsveies opblomstring — maa dog vor

bergverksdrift paa kobber og kobbermalm (kis) siges at bave

gaaet tilbage; og nu staar beJe denne næringsvei paa meget
svagere fødder end tidligere, saavel fordi den bele bedrift er

koncentreret paa kun nogle ganske faa verk (Røros, Sulitelma,

Aamdal, samt nogle kisgruber), som fordi det økonomiske

udbytte nu er meget lavere end tidligere.

Alligevel tør man, efter mit kjendskab til sagerne, ar-

beide i baabet om, at vor bergverksdrift paa kobber og

exportkis i de nærmest følgende decennier vil gaa frem og
ikke tilbage.

Om sterrelsen af malmtilgangene og om produktionsevnen

ved de vigtlgste norske kis- og kobbermalmforekomster^).

I nærværende afsnit ombandler vi kun forekomster til-

børende den geologiske gruppe Eøros, Foldal, Meldal, Meråker,,

^) Det være mig her tilladt at paapege, at jeg, fra -min talrige, tildels

ogsaa temmelig omfattende studieophold, har et ganske godt kjend-

skab til de allerfleste af vort lands kobbermalm- og kisgruber; saa-

ledes navnlig til Røros- og Sulitelma-gruberne, Aamdal, Foldal,

Meråker, Ytterø. Bosmo. Vigsnæs, Varaidsøen, Froland osv. osv-

Af de fleste af disse forekomster har jeg leveret geologiske beskri-

velser; videre har jeg ved mange af dem 'ogsaa deltaget i forret"

ningsmæssige befaringer. — Altens, Heidalens og Kviknes graber
har jeg derimod ikke besøgt.
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Ytterø, Vigsnæs, Varaldsø, Sulitelma, Bosmo (altsaa ikke fore-

komsten] e Alten, Aamdal, Bøilestad-Skyttemyr osv.).

Kisforekomster

(med overveiende kis og kun underordnet kobbermalm).

Foldal. Naar malmpartier af mægtigked under 1.6—2 m
sættes ud af betragtning, er kismassen i hovedgruben i stollens

niveau fulgt i en længde af 220 m (eller 221 m) ; mægtigbeden

gaar lokalt op til 12—13 m og er i middel (se de ovenfor

under afsnittet „Foldal" citerede kilder) beregnet til 4.57 m.
;

malmens tversnit (i stollens niveau, lodret paa faldet) er

1011 m^; faldvinkel 45—65, middel 60"; malmarealet (hori-

zontalsnit gjennem kisen) altsaa 1400 m^, — eller, naar de i

umiddelbar nærhed af hovedforekomsten optrædende mindre

kisgange, som Bjørngangen, Lillegruben osv. medregnes, om-

kring 1750 m^.

I selve hovedgruben giver 1 m^ (mathematisk kubus) af

kismassen i middel 3.9 tons kis (bovedsagelig exportkis med
omkring 2.25 "/o kobber; videre lidt „vaskis" med ganske lav

kobbergebalt og lidt kobbermalm). For liver m's afsynkning

efter faldet vil man altsaa i middel faa 1011 X 3.9 = ikke

fuldt 4000 tons kis (hvoraf forøvrigt noget maa gjensættes

for grubens sikkerhed) ; for hver m's vertikal-afsynkning med
rundt tal 5000 tons kis.

Ned til en projekteret grundstoll, i 175 m's dyb efter

faldet eller 150 m's vertikalt dyb (til hvilket dyb gruben har

været afsunket, — med gjenstaaende mægtig kis i grubens

nedre dele) kan den oprindelig forhaandenværende kismasse

anslaaes til:

1010 X 175 X 3.9 = 689.325 tons,

som man vistnok med sikkerhed tør afrunde opad til 700.000

tons, antagelig endog til 750.000 tons. Heraf er tidligere

(1748—1876) udmineret omkring 300.000 tons (lavt regnet

250.000, høit regnet 350.000 tons).

For hver 100 m (regnet efter faldet), som kisen fortsætter

— med samme længde og mægtighed som høiere oppe —
under den projekterede stolls niveau, vil man faa et tillæg i

kisbeholdning stort ikke fuldt 400.000 tons (hvoraf vistnok

noget maa gjensættes til grubens sikkerhed). Hvor langt
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kisen paa denne maade fortsætter, er uvist; men antagelig

maa man i alle fald kunne gaa ud fra, at kisen vedvarer et

eller et par hundrede m under grundstoUens niveau. Den
hele kisforekomst, i hovedgruben, maa altsaa mindst kunne

anslaaes til med rundt tal 1.5 mill. tons (hvoraf vistnok om-
kring 0.3 mill. tons allerede er udbrudt, og endel ved drift

maatte gjensættes som bergfæste).

Naar man ogsaa medregner de næsten umiddelbart til-

grænsende forekomster (Bjørngangen, Lillegruben osv.), kan

det samlede kis-depositum her skjønsmæssig anslaaes til 1.5

—2 mill. tons Ms, eller kanske endnu mere, hvis forekom-

sterne vedvarer til meget betydeligt dyb under den proj ek-

terede grundstoll.

Kongens grübe ved Røros (se s. 109). Hidtil er udbrudt

med rundt tal 400.000—450.000 tons smeltemalm og i de

senere aar 210.000 tons exportkis, hvortil kommer en del i

tidligere dage som værdiløs bortskeidet svovlkis; i sum er

altsaa hidtil udvundet med rundt tal 700.000 tons kis (og

malm). De synbare beholdninger i gruben er beregnet til

400.000 tons; den oprindelige kisforekomst her var altsaa med
sikkerhed paa over 1 mill. tons. Videre har man, navnlig i

grubens indre dele, berettiget haab om at paatræffe endnu

meget væsentlige malmtilgange. 1 (eller 1.1) mill. tons kis

er saaledes her kun en minimumsgrænse, som kan blive over-

skredet i meget betydelig grad.

Tigsnæs (s. 120). I aarene 1865—1894 blev udbrudt i

sum omkring 850.000 tons kis og malm, muligens endog 900.000

tons; grubens største dyb 735 m; forekomsten praktisk talt

afbygget til med rundt tal 600 m's dyb, hvilket svarer til en

midlere produktion pr. m vertikal afsynkning af omkring 1500

tons (ved Foldal omkring eller henimod 5000 tons). Ved
Vigsnæs er fremdeles kis, nogenlunde med samme midlere

mægtighed som i de øvre dele af gruben (men med lavere

kobbergehalt), gjenstaaende i grubens bund; fortsætter kisen

til 1000 m's dyb, skulde den kismasse, som man i praxis

kunde udvinde (inklusive den tidligere produktion), med rundt

tal kunne anslaaes til 1.5 mill. tons.

Ytteroen. Hidtil i sum udvundet omkring eller ikhe fuldt

0.5 mill. tons Ms-, herved afbygget de to eller tre hidtil kjendte

store kis-nStokke" i gruben.
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Af øvrige store kisforekomster i vört land kan bl. a.

nævnes :

Varaldsøen; liidtil (1866—1888) produceret 172.000 tons

kis ; for hver m's vertikal afsynkning produktion stor omkring
1500 tons; kis gjenstaaende i grubens bund.

JakdhshaTikens grubefeldt, ved Sulitelma, Salten.

Killingdal og KjøU i Aalen, Gruldalen.

TJndal i Eennebo.

LøTckens grübe i Meldalen, Ørkedalen.

Bosmo i Mo, Eanen.

Kobbermalmforekomster

(med overveiende kobbermalm og kun underordnet kis).

(Ny) Storvarts grabe ved Røros. Hidtil (efter 1708) pro-

duceret med rundt tal 500.000 tons smeltemalm (kanske lidt

for lavt regnet), med omkring 6 °/o kobber netto (svarende til

med rundt tal 30.000 tons metallisk kobber); gjenstaaende i

bærgfester og midler omkring 100.000 tons ; videre er ikke

uvæsentlige malmmængder blotlagte i grubens nord- og syd-

sider ; den oprindelige malmforekomst kan saaledes i alle fald

iJcJce anslaaes til under 0.7 eller 0.75 mill. ions malm] snarere

maa man formode et endnu større tal, muligens endog et be-

tydelig større tal.

Muggruben ved Roros. Hidtil (efter 1770) produceret

med rundt tal 350.000 tons smeltemalm, med middel 4^/3 °/o

kobber netto (= 15.000 tons metallisk kobber; dette dog

muligens lidt for bøit regnet); gjenstaaende i bergfæster og

midler 35.000 tons, desuden en hel del i grubens sider ; fore-

komsten saaledes i sum (medregnet den hidtilværende pro-

duktion) paa mindst 0.4—0.5 mill. tons smeltemalm] antagelig

er total-massen adskillig større.

Lillefjeld grübe, i Meråker. Hidtil (ca. 1760 -ca. 1890)

produceret temmelig nøiagtig 100 000 lons smeltemalm, med i

middel 6 ^/^ kobber netto (= 6000 tons metallisk kobber);

desuden lidt kis. Grubens største vertikale dyb omkring

300 m.

Af øvrige store — til Røros-, Vigsnæs-, Sulitelma-gruppen

hørende — kobbermalmforekomster i vort land kan bl. a.

nævnes :
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Flere åi Sulitelma-feltets gruber (Ny Sulitelma, Giken, osv.)
;

videre flere af Kvikne- og Løliken-yerkei^ gruber.

(Desuden Aamdal, Alten osv., hvilke vi dog i dette af-

snit ikke beskjæftiger os med).

Som resultat af ovenstaaende fremgaar i korthed, at malm-
tilgangene ved vore vigtigste hidtil nærmere undersøgte his-

foreJcomster kan maales med følgende maal.

Foldal: 1.5 eller 1.5—2 mill. tons;

Kongens grübe ved Røros: mindst{!) 1—1.25 mill. tons {mu-

ligens hetydelig derover)-,

Vigsnæs (kalkuleret til 1000 m's dyb): omkring 1.5 mill.

tons;

Ytterøen: 0.5 mill. tons (heri kun medregnet de hidtil

kjendte store kisstokke).

Det vil sige, de største hertillands kjendte MsforeJcomster

gaar med sikkerhed op til over en eller halvanden mill. tons,

enkelte vel ogsaa op til et par mill. tons, medens vi derimod

hidtil ikke i vort land har konstateret kisforekomster, som gaar

op til adskillige mill. tons^).

Af de hidtil kjendte kohhermalmforekomster, der i det

hele og store er mindre end kisforekomsterne, har Stor-

«;ar^s-gruben i tidernes løb uden sammenligning været den

vigtigste, idet forekomsten her maa ansættes til over — muli-

gens endog til betydelig over — 0.7 eller 0.75 mill. tons smelte-

malm (middelgehalt 6 "/„ kobber); derefter følger Muggrnben

med mindst 0.4—0.5 mill. tons (à 41/3 % kobber) ; senere Lille-

fjeld-gruben i Meråker, med 0.1 mill. tons malm (à 6 %
kobber).

Alle de her omhandlede — til den geologiske gruppe

Røros, Vigsnæs, Sulitelma hørende — forekomster er prak-

tisk talt begrænsede, og maalet for malmtilgangene ligger

ikke saa særdeles høit oppe, hvad antagelig maa være bero-

ende paa en lov, vedrørende kisforekomsternes dannelse, hvis

^) For at undgaa misforstaaelse vil vi udtrykkelig præcisere, at disse

opgaver gjælder de enkelte gruber (ex. Kongens grübe ved Røros)

og ikke de forskjellige grubefelter (ex. Røros), der jævnlig omfatter

en hel række enkelte gruber.
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Ved driften paa disse vore forekomster maa man saaledes

have for øie en lov, som siger: saa langt, men ikke længer.

Det lader sig af mange grunde ikke gjøre at optrække

generelle regler for de principer, som — med afveien af de

talrige hensyn, som har gjør sig gjældende — bør være de

bestemmende for intensiteten af forekomsternes afbygning;

om f. ex. en forekomst paa 1 mill. tons bør afbygges med
100.000 tons aarlig i 10 aar, 60.000 tons i 20 aar, 25.000 tons

i 40 aar, 10.000 tons i 100 aar eller 5.000 tons i 200 aar^).

detailler, i alle fald for dette punkts vedkommende, er os

fremmed-).

— Ved Vigsnæs og paa Ytterøen har man fulgt det princip

at afbygge forekomsterne med en efter vore forholde meget
storartet drift i løbet af forholdsvis faa aar; ved Vigsnæs

afbyggedes saaledes 850.000 tons paa ikke fuldt 30 aar, med
arbeidsbelæg et enkelt aar henimod 700 mand og i en aar-

række over 400 mand (betydelig malm dog fremdeles i gra-

bens bund); og ved Ytterøen vårede den egentlige stor-drift,

i midten af 1860-aarene med over 400 mands belæg, i kun
15 aar — Som exempel paa det andet system staar Røros-),

hvor driften af denne grund ogsaa har kunnet vedvare i 250

aar paa rad.

Storkapitalen forestiller sig ofte, at den er bedst tjent

med meget intens drift og deraf formentlig følgende meget

1) Den procès, ved hvilken den opi-indeKg i ringe gehalt over stor

masse (antagelig bergartmagma) fordelte mængde kobber, svovl osv.

er blevcn koncentreret, kan ved vore forekomster kvantitativt talt

ikke have havt saa omfattende rækkevidde som f. ex. ved Huelva-

forekomsterne (muligens (??) fordi saussuritgabbro-felterne ved kis-

forekomsterne ofte er af temmelig liden udstrækning).

*) Her maa det forøvrigt ogsaa erindres, at det i regelen først efter

længere tids undersøgelsesarbeide vil være muligt at danne sig en

nogenlunde korrekt forestilling om størrelsen af den disponible malm-
tügang.

3) Aarsagen til denne i aUe fald i forhold til forekomsternes størrelse

temmelig ringe drift ved Røros i tidligere dage maa forøvrigt for

en væsentlig del søges i, at tilgangene paa trækul (til smeltehyt-

terne) var begrænset; af denne grund lod det sig saaledes i læng-

den ikke gjøre med fordel at opretholde den forholdsvis store drift i

slutten af forrige aarh. (480 tons aarlig i 1760—1790, mod ellers i

middel oftest kxin 300 tons).
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hurtig amortisation
;
denne tankegang er dog ikke altid beret-

tiget, særlig fordi man i saa fald jævnlig maa skride til meget

omfattende, o: kostbare anlæg, hvorved man kommer til at

binde meget betydelig kapital, medens man ellers kunde have

nøiet sig med noget mindre; videre vil en altfor stærkt for-

ceret drift ogsaa medføre forøgelse af de dagligt lobende

driftsudgifter.

Paa den anden side maa man dog ogsaa have for øie, at

driftsbetingelserne nu stiller sig ganske anderledes end i tid-

ligere dage, navnlig fordi en økonomisk drift nu overhovedet

ikke kan finde sted uden ved hjælp af moderne maskinelle

indretninger, der altid forudsætter betydelig kapital.

Af denne grund vil man saaledes oftere, selv om man
principmæssig er tilhænger af „Eøros-systemet" — nogenlunde

begrænset drift, der kan fortsættes gjennem aarhundreder —
være tvunget til at opgive dette, idet der, af hensyn til den
store anlægskapital, som under givne lokale forholde er en

uafviselig betingelse for økonomisk drift, kun gives valget

mellem: enten overhovet ingen drift, eller ganske betydelig

drift, men i hver enkelt grübe af begrænset varighed^).

Hvorledes alle disse forskjellige hensyn — til kapitalens

størrelse og sammes amortisation; særlig udnyttelse af gode
konjunkturer og endelig det vigtige national-økonomiske hen-

syn til vedkommende distrikt eller landsdel — bliver at af-

veie i forhold til hverandre, maa afgjøres med hvert enkelt

tilfælde for øie.

Sammenligning, navnlig med hensyn til gehalt, mellem de
norske og udenlandske kobbermalmforekomster.

Man ser undertiden i vort land fremholdt den forestilling,

at selv de bedste af de norske kobbermalmforekomster i det

^) Exempelvis kan saaledes nævnes, at „Foldalskomitéen" (1888—89 ;

af hvilken forf. var medlem) for Foldal föreslog en aarlig produk-

tion stor 37.500 tons samlet kis og malm, der vilde komme til

at vedvare mindst 20—30 aar, muligens dog i adskillig længere tid.

For Nissedalens jernmalmforekomst (se et særskilt arbeide af mig
om samme) har jeg gaaet ud fra en aarlig produktion stor 20.000

tons jernmalm, der vil komme tu at vedvare allermindst 13— 15 aar

(kun ned til grundstollens niveau) ; antagelig derimod i mindst 20 — 2&

aar paa rad, muligens endog i 30—35 aar paa rad.
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liele og store skal kunne betegnes som „fattige" eller endog

„som meget fattige paa kobber"
;
denne opfatning er dog,

som vi allerede tidligere bar paapeget, urigtig eller i alle

fald stærkt overdreven. Det maa dog vistnok samtidig ind-

rømmes, at de norske forekomster med bensyn til kobber-

gebalt ikke paa adskilligt nær kan maale sig med de store

toneangivende amerikanske forekomster, men saa er til gjen-

gjæld ber arbeidslønnen ogsaa meget bøiere.

En ganske god maalestok for forekomsternes hvatitative rig-

dom paa Jcohber afgiver vor tidligere meddelte oversigt (se

forrige bind, s. 360) over „grubernes netto kobbergebalt",

o: den vægtsmængde kobber, som i virkeligheden er bleven

ndvunden metallisk i forhold til 100 dele i gru berne udskudt

berg- og malm.

Kun et lidet faatal af forekomster — deriblandt vistnok

de kolossale nordamerikanske forekomster i Lake- og Montana-

felterne — viser en midlere netto kobbergebalt paa '2.5—3 %?
Tindtagelsesvis endog lidt derover;

i anden række, med omkring 2 % netto kobbergebalt,

følger de store spanske forekomster {Hio Tinto^ Tharsis med
flere)

; videre Ani i Japan samt de rigeste norske forekomster,

nemlig Storvarts og SuUtelma'^)
;

senere følger de noget fattigere norske forekomster, videre

!Fahlun, forskjellige af Lake-gruberne og endelig den Mans-

feld'ske kobberskifer, den sidste med netto kobbergebalt kun

0.6— 06 % (samt lidt sølv) ;
under denne tredie række indgaar

utvivlsomt ogsaa talrige øvrige kobberforekomster rundt om i

verden.

De bedste norske kobbermalmforekomster viser i det

bele og store adskillig bøiere kobbergebalt, end tilfældet er

med de ordinære forekomster i Sverige, Tyskland, Østerrige-

Ungarn, Italien, Rusland og de øvrige europæiske lande, —
de kobberrigeste forekomster i Spanien og Portugal dog fra-

regnet.

Og bvad angaar selve smeltemalmens kobhergehalt, er beiler

^) Ny Sulitelma grübe skulde miüigens med hensyn til den midlere

netto kobhergehalt stiUes op i den første klasse, med netto-procent

meUem 2.5 og 3.
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ikke de norske forekomster — af Røros-, Meråker-, Sulitelma-

typen — saa særlig ubeldig stillede i konkurrancen.

Ved de vigtigste norske forekomster udbringes saaledes

netto af smeltemalmen:

ved Børos 5 "/^ (ved Storvarts 6

—

6V2 %; ved Muggruben
4^/3 % og ved Kongens grübe, livis smeltemalm falder som
billigt biprodukt ved kisdriften, 3V2 eller 4 7o)?

ved Sulitelma 6^1% "/oj

(ved Meråker 5—6 "/0 og ved Alten tidligere 5V2 Vo? frem-

tidig muligens 7—8 7o'?);

videre ved Aamdals grub er, der indtager en ren særstilling,

ikke mindre end 20 7o-

(Ved Fahlun kun 3.4 7o samt lidt guid; ved Åtvidaberg

ligeledes 3.4 %; ved Kafveltorp 5.2 7o; ved Mansfeld i Tysk-

land 2.5—3 7o, samt noget sølv).

Som vi tidligere nærmere har omhandlet (se forrige bind,

s. 113), stammer den ene halvpart af verdens totale kobber-

produktion fra malm med over og den anden halvpart fra

malm med under 7 7o- Medium-gehalten for al verdens kob-

bermalm kan saaledes opføres med 7 "/q. Dette er vistnok

høiere end de 5 eller 6 7oj som man møder ved de bedste

norske kobberforekomster; nogen væsensforskjel er der dog

ikke. Dette illustreres bedst derved, at ved Montana-feltet,

nu verdens dominerende kobberfelt, beløber hytteudgifterne,
ved malm ved 5—9, gjennemsnitlig 7 '^j^ kobber netto, samt

noget sølv og guid, sig i middel til omkring 350 kr. pr. ton

raffinadkobber; ved Røros derimod, hvor man ikke alene har

lavere arbeidsløn, men ogsaa billigere kul og kokes, beløber

hytteudgifterne pr. ton raffinadkobber, ved malm med 5 7o
kobber netto, sig kun til 270 kr. I forhold til arbeids- og

materialudgifterne ved hytteprocessen er saaledes Røros-mal-

men at anse som kobberrigere end Montana-malmen^).

1) Det her givne exempel er ogsaa tilstrækkeligt til at oplyse om, at

den forestilling, man undertiden hører udtalt, at nemlig vort land

skulde mangle de naturlige betingelser for metallurgisk behandling

af malmene, er aldeles urigtig. Tvertom har det fleresteds vist sig,

at hytteudgifterne hos os, hvor kraften er meget billig og kokes'en

nogenlunde billig- stiUer sig nogenlunde lave, tilmed lavere end flere-

steds i udlandet ; betingelsen er dog en tilstrækkelig stor produktion,

sikret gjennem længere aarrække.

Nyt Mag. f. Naturv. XXXV. H. 11
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Det maa saaledes fremhæves, at vore rigeste kobbermalm-

forekomster hvalitativt regnet ikke er af underordnet betyd-

ning; forskjellen er derimod af kvantitativ natur, idet de bidtil

kj endte norske forekomster ikke tilsteder nogen egentlig stor-

produktion, i alle fald ikke kolos-produktion i amerikansk stil.

De vigtigste norske kobbermalmforekomster, specielt

Røros og Sulitelma, er dog baade tilstrækkelig rige og til-

strækkelig store til at kunne etablere og vedligebolde drift

under nutids forholde, og produktionsomkostningerne ved

disse verk er saavidt lave, at de — i alle fald saaledes som

jeg anskuer kobberets fremtidsudsigter — maa formodes ogsaa

i de kommende tider at kunne holde konkurrancen med ud-

landets store forekomster gaaende^).

I England, Sverige, Frankrige, Østerrige-Ungarn, videre

ogsaa i Tyskland, naar Mansfelder-distriktet fraregnes, har

bergverksdriften i den sidste halvdel af dette aarhundrede,

navnlig efter paabegyndelsen af det store prisfald for tre

decennier siden, været i tilbagegang, paa de fleste steder

endog i meget stærk tilbagegang
; og her i Europa er det

kun i Spanien med Portugal, i Mansfelder-distriktet i Tysk-

land, i Italien samt i Norge, at produktionen, naar ogsaa kob-

berindholdet i exporteret malm medregnes, har været i sti-

gende, — i Norge vistnok paa den maade, at de forskjellige

smaa kobberverk er blevne nedlagte (de fleste af de gamle

smaa kobberverk dog allerede i begyndeisen og midten af

aarhundredet), medens til gjengjæld driften er bleven udvidet

1) Det kan her indskydes, at — efter at første afsnit af dette arbeide

allerede var trykt — har kobberpriserne bedret sig en del; udover

sommeren og høsten 1895 steg saaledes noteringerne for Chili bars

fra middelpris 401/2 £ for 1894, 41 £ for Iste januar 1895 og 39V2 ^
for Iste aprü 1895 til 42% £ for Iste juH og 46V2 Ä for Iste okt.

1895, en stund endog til lidt over 47 £ ; senere (nov. 1895) er prisen

vistnok igjen reduceret noget, til 43 £. — Beholdningerne paa det

europæiske marked har samtidig snarere vist en nedadgaaende end

opadgaaende tendens (beholdningerne efter Mertons reviderede opgave,

se forrige bind s. 119: Iste jan. 1895 51.575 tons, Iste okt. 50.183 tons,

15de nov. endog kun 46.869 tons) ; forbruget synes saaledes fremdeles

at have tütaget lidt stærkere end tilførselen.

Konjunkturerne udover høsten (1895) godtgjør i alle fald, at om
noget varigt fald, til under 38 ^, kan der for tiden neppe være tale

;

og overhovedet synes 45 £ for G. M. B. at skulle være den naturlige

gj ennemsnitspris.
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ved det gamle store verk B,øros, og desuden har man faaet

et eUer et par nye store verk til (Sulitelma, Aamdal, tidligere

ogsaa Vigsnæs).

Naar kobberindholdet i den exporterede malm medregnes,

er Norge for tiden (1894 eller 1895, selv efter nedlæggelsen

af Vigsnæs) med hensyn til hobherproduktionens størrelse no. 4 i

ræJcken i Europa (først Spanien med Portugal, Tyskland, Rus-

land, Norge; derefter Italien, Østerrige, Sverige) og no. 11 i

rcekken for den hele jord (Forenede Stater, Spanien med Por-

tugal, Chili, Japan, Tyskland, Mexico, Australien, Cap, Canada,

Rusland, Norge; derefter Venezuela, Italien, Bolivia).

Foruden at vi har et stort antal fra ældre tider kj endte

forekomster, maa det — med erfaring navnlig fra Vigsnæs

og Sulitelma, hvilke to meget betydelige forekomster først

blev opdagede henholdsvis i 1860- og 1870-aarene — ansees

som sandsynligt, at der endnu kan være vigtige kobbermalm-

felter i vort land, som fremdeles ligger i des skjulte. — Og
da hertil kommer, at vore rigeste kobbermalmforekomster i

kvalitativ henseende, med hensyn til grubens og malmens

kobbergehalt, kan taale konkurrancen med udlandet, tør vi

ende med et temmelig sikkert haab om, at vort lands berg-

verksdrift paa kobber og exportkis ogsaa i fremtiden maa
kunne holde sig oppe.

11^



über die Verbreitung der Euloma-Niobe-Fauna

(der Ceratopygenkalkfauna) in Europa.

Yon

Professor Dr. W. C. Brögger.

Zelm Jahre sind vergangen, seitdem ich eine palæonto-

logische Arbeit publicirt habe^). In dieser meiner letzten

palæontologisclien Abhandlung hatte ich bewiesen, dass trotz

der abweichenden Facies die Olenellus-Zone in Nord-Amerika

wie in Norwegen die älteste Trüobiten-Zone repräsentirt, älter

als die Paradoxides-Schiefer, während die amerikanischen Pa-

læontologen, namentlich Matthew und Walcott dies lange nicht

anerkennen wollten.

Der Beweis gründete sich namenthch auf eine kritische

Revision der Fauna der mächtigen „Potsdam-Ählagerungen" ,

verghchen mit der Fauna der entsprechenden skandinavischen

Ablagerungen der Olenellus-Zone 1 b, der Paradoxides-Zonen

1 c und 1 d und der Olenus-Zonen 2 a

—

d. Ich zeigte, dass

die mächtige Schichtreihe in den Profilen von Nevada, Utah

etc. über der Olenellus-Zone — ganz wie sonst die Paradoxides-

schiefer — durch eine reiche Fauna von Arten der auch in den

skandinavisclien Paradoxides-Zonen hei weitem vorherrschenden

Gattungen Agnostus und Liostracus charakterisirt ist und konnte

^) „Om alderen af Olenelluszonen i Nordamerika". Geol. fören. i Stock-

holm forhandl. B. YJII, 1886, P. 182—213.
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sogar eine bedeutende Anzahl Arten als nahe verwandte vica-

riirende Formen parallelisiren^). Holm cbarakterisirte dann

auch diesen meinen Nachweis der unrichtigen Aufifassung

der amerikanischen Palæontologen auf folgende Weise : „Brögger

hat mit einer an Sicherheit grenzenden "Wahrscheinlichkeit

dies bewiesen durch Parallelisirung der Faunen der Olenellus-

und Paradoxides-Zonen in Skandinavien und Amerika"^.

Trotzdem beharrten die amerikanischen Palæontologen

hartnäckig bei ihrer Behauptung, dass Olenellus Kjerulfi, Linrs.

nicht — wie ich zuerst 1875 nachgewiesen hatte — ein Olenellus,

sondern ein Paradoxides sei, und dass deshalb auch von den

Verhältnissen in Skandinavien nicht auf Amerika geschlossen

werden könnte. Hier in Europa wussten die skandinavischen

Palæontologen schon längst, dass Olenellus Kjerulfi, Linrs. un-

zweifelhaft ein Olenellus ist; die wesentlichen und entschei-

denden Merkmale (die eigenthümliche Glabella, das Fehlen

der Facialsutur etc.) waren schon längst von Linnarsson und
mir festgestellt, — für uns war also die treffliche Abhandlung
Holm's gar nicht nöthig, um dies zu entscheiden, und brachte

keine wesentlich neuen Gesichtspunkte, um dies sicherer als

früher festzustellen.

Durch diese Abhandlung wurden aber dann endlich auch

die amerikanischen Palæontologen von der richtigen Bestimmung
des Ol. Kjerulfi als eines Olenellus überzeugt, und Walcott fand

dann (1888) selbst auf Newfoundland entscheidende Profile

(Manuel's Brook section) mit Schichten von Olenellus Bröggeri,

Walcott, überlagert von Schichten mit Paradoxides Hicksi, Salt.

So war dann der Platz der Olenellus-Zone auch für Amerika

endgültig und unbestreitbar entschieden, zwei Jahre nachdem
ich dies „mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlich-

keit" bewiesen hatte-). Später ist dann Olenellus auch in

^) Siehe namentlicli die Tabelle 1. c. P. 207. Ich maclite dann auch

daratif aufmerksam, dass auch in manchen skandinavischen Profilen

die Paradoxides-Arten selbst selten sind und oft eine ganz unter-

geordnete Rolle spielen.

2) Siehe die Abhandlung von G. Holm: Om Olenellus Kjerulfi, Linrs.,

Geol. fören. i Stockholm forhandl. B. 9, 1887.

^) Als ein Curiosum will ich nicht unterlassen zu erwähnen, dass meine

Abhandlung über die Olenelluszone in Neues Jahrbuch für Min.,

G-eol. und Pal. erst 5 Jahre nach dem Erscheinen derselben, im Jahre

1891, also ganz post festum, referirt wurde!



166 W. C. Brögger.

den Ostseeprovinzen, in Shropskire, in Schottland etc., überall

im untersten Theil der cambrischen Schichtfolge gefunden worden,

und die prächtige grosse Arbeit von Walcott (U. S. lOth ann. rep

1890) hat eine erschöpfende Darstellung der reichen Olenellus-

fauna geliefert, welche den Charakter dieser alten Fauna mit

ihren merkwürdigen Arten viel besser kennen lehrte, als die

dürftige Repräsentation in der alten "Welt es erlauben konnte.

In der genannten Abhandlung über die Olenelluszone

in Nordamerika berührte ich auf den letzten Seiten derselben

auch die Parallelisirung der dem nordischen CeratopygenTiolJi

entsprechenden amerikanischen Ablagerungen und machte

schon damals aufmerksam auf bemerkenswerthe faunistische

Analogien zwischen der Ceratopygenkalkfauna (oder wie ich

dieselbe lieber nennen möchte: die Euloma-Niobe-Fauna) im
skandinavischen Norden und den von Hague und Walcott als

„Lower Pogonip" bezeichneten Ablagerungen in Nevada und
Utah, „Upper Potsdam" (Hall) in Wishonsin, Minnesota etc.

und der Abtheilung N. des „Quebec group" von Billings in

Newfoundland und 0. Canada (Point Levis).

Ich habe später öfters daran gedacht, diese vergleichenden

palæontologisch-stratigraphischen Studien über die älteste

ordovicische Zone des Kristianiagebietes fortzusetzen, war

aber in den letzten Jahren so durchgehends von mineralogi-

schen und petrographischen Arbeiten und amtlichen Geschäften

in Anspruch genommen, dass die Gelegenheit dazu niemals

wiederkehrte.

Dann wollte es das Schicksal, dass ich zu Anfang Fe-

bruar dieses Jahres durch einen hartnäckigen Trachealkatarrh

gezwungen wurde, längere Zeit im Bett und zu Hause zu

bleiben. Während dieser Krankheit erhielt ich (durch die

Freundlichkeit des Verfassers) eine Reihe Separatabdrücke der

interessanten Abhandlungen von Dr. J. Bergeron in Paris über

die Fauna von Cannes und St. Chinian in Languedoc ^). Aus
denselben ging mit voller Evidenz hervor, dass hier im Süden

Frankreichs eine Fauna nahe analog mit derjenigen des nordischen

CeratopygenJcalJces (der Euloma-Nioie-Fauna) Etage 3 a vorkommt.

1) J. Bergeron: „Notes palæontologiques", No. I, II, III. Sep.-Abdruck

aus „Bull. d. 1. soc. geol. de France" (.5) B. 21 (1893) P. 333 und

B. 23 (1895) P. 465.
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Es ging aber auch aus den Abhandlungen mit ihren trefflichen

Tafeln hervor, dass der geehrte französische Verfasser offenbar

die Fauna des Ceratopygenkalkes nicht genauer gekannt hat,

indem die einzelnen Arten der Fauna von St. Chinian und

Cannes aus diesem Grund ganz natürlich theils fehlerhaft als

Repräsentanten ganz neuer Gattungen angenommen, theils

auch der Gattung nach unrichtig bestimmt sind.

So war nun die lange erwartete Gelegenheit gekommen.
Es schien mir von genügendem Interesse, auf die eben er-

wähnte nahe Übereinstimmung dieser Fauna von Languedoo
mit der Fauna der Etage 3 a des Kristianiagebietes aufmerk-

sam zu machen und gleichzeitig auch eine vergleichende

Zusammenstellung dieser Zone mit anderen entsprechenden

Ablagerungen zu versuchen. Und so ist denn diese kleine-

Arbeit entstanden; sie ist theils im Krankenbett, theils;

auch unter meiner Rekonvalescenz in der Krankenstube aus-

gearbeitet worden. Dies wird hoffentlich die Fehler, die aus

ungenügenden literarischen und anderen Hülfsmitteln her-

rühren, entschuldigen; ich war natürlich in dieser Lage gröss-

tentheils nur auf die eigene Bibhothek und auf mein Ge-

dächtniss angewiesen. Auch war mir selbstverständlich jede

Möglichkeit dazu geraubt, das im palæontologischen Museum der

Universität befindliche Vergleichmaterial auszunützen. Trotz-

dem hoffe ich, dass die kleine Arbeit nicht ganz ohne Interesse

ist, und habe nach Durchlesen des fertigen Manuskripts be-

schlossen, dieselbe herauszugeben, so wie sie ist, da sonst andere

Arbeiten die Herausgabe derselben so lange verzögern könnten,

dass sie kein Interesse mehr haben würde.
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I. Kritische Revision der von J. Bergeron beschrie-

benen Euloma-Niobe-Fauna von Languedoc.

1. Unter dem Namen Calymenopsis Filacovi haben

Munier- Chalmas und Bergeron'^) als neue Gattung und Species

eine Trilobitform beschrieben, welche unzweifelhaft eine Art

der schon 1854 ^) von Angelin aufgestellten Gattung Euloma

ist. Die von Bergeron hervorgehobenen charakteristischen

„cavités dans le sillon antérieur" sind auch schon von

Ängelin hervorgehoben, sowohl in seiner Gattungsdefinition

(caput .... sulcoque lato intramarginali apicali excavato-

punctato") als in der Definition der von ihm beschriebenen

Art Euloma ornatum^).

Es ist nicht das erste Mal, dass Euloma-Arten unrichtig

bestimmt worden sind. Wie ich schon früher nachgewiesen

habe, sind mehrere als Conocoryphe - Arten beschriebene

Formen aus dem englischen Tremadoc und aus den „Shineton

shales" echte Euloma-Arten, so Conocoryphe abdita Salter,

Conocoryphe monile Salter*). Ferner habe ich auch früher

nachgewiesen, dass mehrere sogenannte Conocephalites-Arten

aus der Fauna von Hof, Bayern, namentlich Conocephalites

Geinitøi, Barrande, Euloma-Arten sind^).

Ob die südfranzösische Art, welche also als Euloma
Filacovi bezeichnet werden muss, von Euloma ornatum speci-

fisch verschieden ist, kann natürhch nur durch den Vergleich

eines reichlichen Materiales entschieden werden; vorläufig

scheint es mir nicht ausgeschlossen, dass dieselbe nur eine

Varietät der nordischen Art ist.

1) „Ann. de la soc. géol." B. 22, P. 341, Tab, 14, Fig. 5, 6, 7 (1889) und
„Bull. d. 1. soc. géol. de France" B. 23, (1. c,) P. 465 ff. Tab. 4,

Fig. 1, 2 & 3.

^) Angelin, Pal. Scand. P. 61 & 92, Tab. XXXVIII Fig. 14 und Tab.

XLII Fig.. 3, (2te Ausg.).

^) Siehe auch meine Abhandlung: „Die silurischen Etagen 2 & 3",

Kristiania 1882, S. 97, Tab. III Fig. 5 & 6.

4) Siehe Die silur. Et. 2 & 3 S. 98 und S. 145 sowie auch S. 375.

5) L. c. S. 98 und 147.
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2. Als DIctyocephalites Villebruni liat Bergeron eine un-

vollständig bekannte, nur durch ein einziges Exemplar reprä-

sentirte Form beschrieben. Es ist wahrscheinlich, dass dieselbe

eine neue Species ist; eine neue Grattung liegt aber jedenfalls

nicht vor, sondern die Dictyocephalites Villebruni, Bergeron ist

unzweifelhaft eine Art der schon von Beyrich'^) beschriebenen

Grattung HarpideSj deren nordische, dem Ceratopygenkalk ent-

stammende Art -5ar^Z(?es rw^osMS, Sars und Boeck zuerst 1838^)

von diesen beiden Verfassern, später auch von Angelina) (1854)

beschrieben wurde. Die reticulirte Beschaffenheit des Kopf-

schildes {Céphalothorax) mit den Augenleisten und dem kleinen

runden Auge (?), das Fehlen einer Facialsutur, die Form und

die grosse Anzahl der Thorax {AMomen)-(j\iQå&Y mit ihrer fein

granulirten Schale, mit der schmalen B-achis und den geraden,

spitzigen Pleuren etc., alles stimmt mit Harpides. Einen

wesentlichen Unterschied liefert auch das spitze Appendix der

rechten Seite des Kopfschildes nicht, welches von Bergeron mit

dem „point genale" anderer Trilobiten verglichen wird.

Nach der Figur selbst (in ausgezeichnetem Lichtdruck)

scheint es mir zweifelhaft, ob diese, nur an der rechten Seite

vorhandene Spitze nicht durch Gebirgsdruck ein wenig schief

verzogen ist. Selbst aber, wenn dies nicht der Fall wäre,

könnte dieselbe entschieden nicht zur Aufstellung einer be-

sonderen Grattung berechtigen, sondern nur als Species-Merkmal

gelten, denn die Übereinstimmung mit Harpides ist sonst in

allen Beziehungen vollständig. Von den übrigen bekannten

Harpides-Arten besitzt H. hospes, Beyrich wie H. Villebruni,

Berg, eine in eine kurze Spitze ausgezogene Hinterecke des

Kopfschildes, bei den beiden von Angelin beschriebenen Arten,

H. rugosus und H. breviceps fehlt dagegen eine solche Spitze.

Die von Billings (Pal. foss. of Canada) beschriebenen Arten

H Atlanticus und H. concentricus sowie die von Fr. Schmidt

aus den Ostseeprovinzen beschriebene Art Harpides Plautini,

sind nur unvollständig bekannt.

1 A. Beyrich: „Untersucliungen über Trilobiten. 2tes Stück Berlin

1846. S. 35. Enthält die Beschreibung der nur in einem einzigen

Geschiebe bei Neu-Strelitz gefundenen Art Harpides hospes.

2) Gæa Norv. H. 1, P. 143.

3) Pal. scand. P. 87, Tab. XLI Fig. 7.
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Sicher ist es auch, dass Harpides ViUebruni, Bergeron,

absolut keine nähere Verwandtschaft mit der Gattung Eury-

care, mit welcher Bergeron dieselbe vergleicht, besitzt,

3. Die von Bergeron als Amphion Escoti, Berg, beschrie-

bene Art ist vielleicht eine besondere Species; es ist jedoch

auch nicht ausgeschlossen, dass dieselbe mit der von Angelin

beschriebenen Art Amphion primigenus, Ang. aus dem nordi-

schen Ceratopygenkalk identisch ist^). Jedenfalls ist die Ver-

wandtschaft eine sehr nahe.

4. Als Ogygia Lignieresi, Bergeron hat der Verfasser eine

Form beschrieben, welche entschieden keine Ogygia ist, son-

dern eine echte Niohe-Art, welche mit der nordischen Art

Niohe insignis. Linnarsson, jedenfalls ganz nahe verwandt ist.

Die als „hypostome n. sp." ebendaselbst beschriebenen

(P. 31, Sep.-Abdr.) und Tab. IV. Fig. 9 & 10 abgebüdeten

grossen Hypostome, welche von Bergeron als zu einer neuen

Grattung gehörig angenommen wurden, sind ebenfalls wahr-

scheinlich Hypostome einer echten Niohe-Art.

Die Übereinstimmung der Figuren Bergerons mit meinen

Figuren 2) des Hypostomes von Niohe insignis, Linnarsson, ist

in der That so vollkommen, dass ich es als sehr wahrscheinlich

ansehen muss, dass die französische Form von Saint Chinian

mit Niobe insignis sogar identisch sein kann. Das als Ogygia

Lignieresi abgebildete und beschriebene Exemplar wäre dann

vielleicht nur ein kleines Exemplar derselben Art, welcher

die abgebildeten Hypostomen angehören.

Die Verwechselung von Niohe mit Ogygia ist, wie ich

früher nachgewiesen habe, eine sehr häufige gewesen. So

wurde in England (Wales) zwar die Grattung Niobe von Salter

richtig erkannt, bei der Beschreibung seiner Niohe Romfrayi,

welche kaum von N. insignis, Linnarsson, specifisch verschieden

ist; andere Niobe-Arten wurden aber selbst von Salter als

') Siehe Angelin 1. c. P. 90, Tab. XLI Fig. 15; ferner Linnarsson:

„Om Vestergötlands cambriska och siluriska aflagringar", Stockholm
1869, P. 62, Tab. I, Fig. 10, endlich auch W. C. Brögger: Sil. Et. 2 & 3,

S. 134.

2) Siehe 1. c. Tab. IV, Fig. 1 d, namentlich aber in meiner Abhandlung:
„IJber die Ausbildung des Hypostomes bei einigen skandinavischen
Asaphiden", Bih. t. kg. sv. Vet. Akad. Handl., B. 11, No. 3. Tab. II,

Fig. 28 und 28 a etc.
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Ogygia-Åxten beschrieben, so z. B. die als Ogygia peltata be-

schriebene Art, welche (nach meinen Notizen über Explr. in

der Sammlung des Museums der brit. geol. Untersuchung in

Jermyn street) eine Niobe-Art ist^). Ebenfalls wurden aus

den Vereinigten Staaten Niobe-Arten unter anderen Gattungs-

namen, so auch als Ogygia-Arten beschrieben; so wurde z. B.

von Hall & Whitefield aus „greenish and reddish shales of the

age of the Quebec group, at East-Cannon, Oquirrh Mountains,

Utah", als Ogygia producta eine Art beschrieben, welche höchst

wahrscheinhch eine Niobe-Art ist, also Niohe producta heissen

müsste^; auch die von demselben Verfasser beschriebene Ogygia

parabola ist sicher keine Ogygia.

Auch die von Barrande beschriebenen Ogygia-Arten:

0. desiderata und 0. discreta, gehören, wie ich früher nach-

gewiesen habe, nicht der Grattung Ogygia an, sondern mit

Niobe verwandten Untergattungen (siehe weiter unten).

Andere Niobe-Arten sind unter anderen unrichtigen Gat-

tungsnamen beschrieben; so namentlich die von Barrande als

ConocepJialites innoiatus, extremus und discrepans angeführten

Arten von Hof, Bayern^).

"Wie ich schon früher nachgewiesen habe, finden sich

echte Ogygia-Arten erst in Schichten, die den britischen Llan-

deilo-Ablagerungen entsprechen, also in Schichten jünger als

der Vaginaten-Kalk 3 c („Arenig"); die Formen der Gattung

Niobe (und der nahe verwandten Gattung Asaphellus) dagegen

ganz vorherrschend in älteren Schichten, welche den Cerato-

pygenschichten, 3 a, (also Übergangsschichten zwischen der

Primordialfauna und der zweiten silurischen — der ordovici-

schen — Fauna) entsprechen. Diese zuerst von mir dargelegte

^) TJmgekelirt gehören die von Hides als Niohe Solvensis und Niohe

Menapiensis beschriebenen Arten ebenso wie Barrandens Ogygia desi-

derata nach meiner Auseinandersetzung zu einer besonderen Unter-

gattung Asaphellus; siehe Hyp. d. Asaph. 1. c. S. 61 ff.

2) „Exploration of the 40th parallel". Vol. IV, Part. II, Palæontology

by Hall ê Whitefield (1877). Tab. II, Fig. 31—34. Siehe hierüber

meine Abhandlung: Om alderen af Olenelluszonen i Nordamerika".

Geol. fören. i Stockholm forhandl. B. VHI, S. 211.

3) Siehe J. Barrande: Taune Silur d. environs de Hof, en Bavière (1868)

P. 69 & 72; siehe auch Sil. Et. 2 & 3, S. 146.
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Thatsaolie^) wird durch das Vorkommen von Niobe-Arten iu

der Fauna von Saint Chinian wieder bestätigt.

5. Als Ægiina Sicardi hat Bergeron eine Form beschrieben,

welche unzweifelhaft keine Ægiina^ sondern eine typische

Symphysurus-Kvt ist, wahrscheinlich identisch mit Symph. angu-

status, Sars & Boeck (= Symph. socialis, Linrs.)^) des nordi-

schen Ceratopygenkalks, oder jedenfalls so wenig abweichend,

dass wahrscheinlich nur eine Varietät, kaum eine besondere

Art auf die kleinen Differenzen gegründet werden kann. Die

Grrösse der südfranzösischen Art ist jedoch bedeutender als

gewöhnlich bei S. angustatus, obwohl ich auch bei Kristiania

ebenso grosse Exemplare wie die von Bergeron abgebildeten

beobachtet habe.

Diese Analogie zwischen der Fauna von Languedoc und

dem Ceratopygenkalk des Kristianiagebietes (und Schwedens)

ist um so mehr von Interesse, weil echte Symphysurus-Avten

von der G-ruppe des S. angustatus, S. & B, sonst nicht aus

anderen entsprechenden Faunen bekannt sind, so namentlich

nicht aus Bayern, nicht aus England (Wales) ^), auch nicht

mit Sicherheit aus Canada und den Vereinigten Staaten;

doch ist hier die von J. Hall (1863) aufgestellte Grattung

lUœnurus vielleicht verwandt mit Symphysurus. Die zuerst

beschriebene Art lUænurus quadratus^) angeblich vom mittle-

ren (?) Theil des Potsdam-Sandsteines von Wisconsin, sowie

auch die später von Walcott (1884) beschriebene Axt'Illœnurus

Eurehensis aus dem unteren Theil des „Pogonip group" vom
Eurekadistrict^) scheinen beide so wenig verschieden von den

älteren Symphysurus-Arten des Ceratopygenkalkes, dass sie

1) Siete „Hyp. d. Asaphiden" 1. c. S. 63.

2) Siehe Linnarsson 1. c. P. 74, Tab. II Fig. .33 & 34, W. C. Br. „Die

silur. Et. 2 & 3", P. 60, Tab. III, Fig. 9, 10, 11. Es darf bemerkt

werden, dass koine dieser Figuren besonders gelungen ist.

^) Hier sind docb die beiden Arten Psilocephalus innotatus. Salter und
Platypeltis Crofti, Callaway (diese letztere aus den „Shineton shales")

vielleicht mit der norwegischen Art Symphysurus incipiens, Brögger.

aus 3 a « nahe verwandt.

*) Sixteenth ann. rep. of the reg. of the univ. of the State of New
York, App. D, (Albany 1863), S. 176 und Tab. VII, Fig. 52-57.

5) Walcott: Pal. of the Eureka district. U. S. Geol. Surv. Mon. VIH,

P. 97 und Tab. XII, Fig. 4.
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jedenfalls wohl mit dieser Gattung näher verwandt sein müssen

als mit lUænus^).

6, 7 und 8. G-anz besonders interessant sind die beiden

Arten, welche zu der neu aufgestellten Gattung Asaphelina

gerechnet sind, nämlich Asaphelina JBarroisi, Mun. Ohalm. &
Berg. 2) und Asaphelina Miqueli, Berg ^), sowie die als DiJcelo-

Tiephalus {?) Villebruni, Berg, beschriebene Art.

6. Asaphelina Barroisi ist nur unvollständig bekannt.

Vom Pygidium sind nach Bergeron viele Exemplare gefunden,

so dass seine Form und Beschaffenheit genügend festgestellt

ist, aber vom Thorax war, zu der Zeit der Beschreibung,

Nichts bekannt und vom Kopfe war nur ein einziges sehr

unvollständiges Exemplar gefunden. Dasselbe zeigt, dass die

losen Wangen gehörnt waren, zeigt ferner eine ziemlich lange

cylindrische (?) Glabella (angebhch mit deutlichen Furchen)

den vorderen Rand nicht erreichend. Der Verlauf der Facial-

sutur sollte vielleicht (aber nicht sicher) an „Asaphus" er-

innern.

Wenn somit das Kopfschild zu unvollständig bekannt ist,

um über die Verwandtschaftsbeziehungen dieser Art und der

darauf gegründeten Gattung eine sichere Vorstellung zu be-

kommen, ist glücklicherweise das Pygidium sowohl gut bekannt

als auch ganz besonders charakteristisch, mit seiner pentago-

nalen Form, mit den beiden einander ziemlich genäherten

spitzigen Hörnern oder Stacheln am Hinterrande, mit dem
geraden Rand zwischen den Hörnern, mit der langen schmalen

E-achis, welche nicht den Hinterrand erreicht, mit den flachen,

breiten, mit 6 deutlichen (und mehreren undeutlichen) Rippen

versehenen Seitenloben, und mit der deutlichen breiten „dou-

blure" der Schale. Auch die Grösse des Pygidiums ist ganz

beträchtlich, an diejenige der Asaphiden erinnernd, nach

Sergerons Zeichnungen bis mehrere Zoll gross.

Schon Munier-Chalmas und Bergeron machten bei der Be-

schreibung von Asaphelina JBarroisi auf eine gewisse Analogie

dieses Pygidiums mit demjenigen von „certaines espèces de

1) Dagegen ist die ebendaselbst von Walcott zu Symphysurus (mit ?)

gerechnete Form S. Goldfussi unzweifelhaft keine Art dieser Gattung.

2) Ann. d. seiene, géol. B. 22, P. 399 und Tab. IV, Fig. 1 & 2.

3) Bergeron: „Notes palæont. I in Bull. d. 1. soc. geol. de France B. 21,

Tab. Vn und VIII.
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Dikelocephalus du Cambrien d'Angleterre et d'Amérique",

aufmerksam, meinten aber dennoch, dass der Verlauf der

Pleuralfurcben bei Asaphelina und den betreffenden Dikelo-

kephalus-Arten dennoch zu verschieden wäre um einen näheren

Vergleich zu gestatten. Ich bin nicht dieser Ansicht und
werde dieselbe im folgenden begründen.

In Mem. of the geol. survey Vol. III: „The geol. of

North Wales (1866; sec. edit. 1881) Append, hat Salter (sec.

ed. by Etheridge, P. 497 und Tab. 8, Fig. 10, und Tab. 6 Fig. 4)

unter dem Namen Dikelokephalus (?) furca aus dem Tremadoc
von N.-Wales ein Pygidium beschrieben, welches nach der

Beschreibung und den Figuren zu urtheilen sich nur relativ

unwesentlich von Asaphelina Barroisi unterscheidet, mit ähn-

licher subpentagonaler Form, mit denselben nahe belegenen

spitzigen Hörnern am Hinterrande u. s. f., und ebenfalls von
ansehnlicher Grösse, 1 bis IY2 Zoll. Es verdient ausdrücklich

bemerkt zu werden, dass die Schichten von Cannes mit ÄsapJi.

Barroisi und die betreffenden Tremadoc-Schichten mit der von
Salier beschriebenen Art einander æquivalent sind. Mit dem
Pygidium von Dik. . furca ist auch ein unvollständiges Kopf-

schild abgebildet; es ist möglich, aber nicht bewiesen, dass

es dieser Art angehört, was ja auch für unseren Vergleich

weniger von Interesse ist, indem ja auch das Kopfschild von

Äsaph. Barroisi ganz unvollständig bekannt ist.

Äusserst interessant ist es nun, dass auch in den

Euloma-Niohe- Schichten (im Ceratopygenkalk) von Oslo in

Kristiania von Angelin eine ebenfalls sicher nahe verwandte Art

von entsprechender Grösse unter dem Namen Dikelokephalus

dicrœurus beschrieben ist^). So viel ich weiss, ist nur ein

Exemplar gefunden; es ist wohl auch dasselbe (?), welches später

von G. Holm (auf Tafel III, Fig. 1 eines nie veröffentlichten

Aufsatzes über den Ceratopygenkalk, welche ich der Freund-

lichkeit von Herrn Holm verdanke), abgebildet ist. Die ent-

schieden genauere Figur Holm's zeigt (ausser den beiden

spitzen Hörnern am Hinterrande und den breiten Seitenloben

^) Angelin, Palæont. Scandinav. P. 88, Tab. 41, Fig. 9. Angelm sowohl

als Salter brauclite als Synonym den G-attungsnamen Centropleura
;

mit Centropleura (eine Sub-Gattung von Paradoxides) haben aber

diese Formen nichts zu thun.
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mit ihren 6 nach, hinten gerichteten Rippen, der hinten ab-

schmälernden Rachis etc.), dass der Yorderrand des Pygidiums,

sowie die vorderen Eckenpartien nicht aufbewahrt sind. Ein

grösserer Unterschied zwischen diesem Pygidium von D-, dicræ-

urus, Ang. und dem Tab. 5, Fig. 4 (1. c.) von Salter abge-

bildeten Pygidium von Dik. furca, Salt, ist nicht vorhanden.

Bei einer Rekonstruktion würde es gewiss nahe überein-

stimmend aussehen (siehe Fig. 2, 3 & 4, P. 174).

Angelins DiJc. dicræurus und Salters JDik. furca sind nach

meiner Ansicht vielleicht nicht einmal verschiedene Species,

sondern nur wenig abweichende Varietäten derselben Art.

Da Angelins Artname zuerst eingeführt ist (1854), müsste

dieser (wenn meine Annahme sich bestätigen sollte) beibehalten

werden, und die Form von N. Wales als Var. furca bezeichnet

werden. Diese Frage kann jedoch bei der jetzigen unvoll-

ständigen Bekanntschaft mit diesen Formen nicht entschieden

werden, und sie sollen deshalb hier fortgesetzt als getrennte

Species aufgeführt werden.

Die von Bergeron beschriebene Art ist etwas mehr ver-

schieden und ist jedenfalls eine eigene Art; aber auch hier

scheint die Verwandtschaft eine sehr nahe.

Der bemerkenswertheste Unterschied der drei Formen
liegt in der Richtung der Pleuralfurchen des Pygidiums; bei

Asaph. Barroisi sind dieselben gerade nach den Seiten gerichtet

nur wenig zurückgebogen. Bei Dih dicræurus (sowie auch

bei der P. 174 Fig. 3 abgezeichneten Form von DiJc. furca)

sind sie schnell stark zurückgebogen und, die hintersten,

schliesslich an beiden Seiten der Rachis fast parallel ver-

laufend. Bei der P. 174 Fig. 2 abgebildeten Form von

Dih. furca, Salt, ist ihre Richtung eine mittlere zwischen

diesen Extremen. Mit dieser Richtung der Pleuren ändert

sich nun wohl auch die ganze Form des Pygidiums und

namentlich der Verlauf des Vorderrandes, so dass bei Asaph.

Barroisi die Form mehr ausgesprochen pentagonal, der Vorder-

rand gerade, — bei DiJc. dicræurus die Form mehr oval, der

Vorderrand mehr gebogen sein muss.

Es lässt sich aber nachweisen, dass dieser Unterschied

nicht wesentlich sein kann; denn wir haben eine genaue

Parallele bei den von Angelin (1. c. Tab. 41) abgebildeten

Pygidien von den zwei ebenfalls im Ceratopygenkalk vor-

Nyt Mag. f. Naturv. XXXV. n. 12
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kommenden DiJceloJcepJialus-Arten : Dik. serratus^ Särs & Boeck
und Bïk. angusticauda, Ang. (siehe über diese Arten weiter

unten). Diese beiden Arten sind einander sonst so nahe ver-

wandt, dass icla sie nur als Varietäten derselben Art betrachte,

und in der That ändert sich die E-ichtung der Pleuralfurchen

des Pygidiums hier auch bei den verschiedenen Exemplaren

derselben Schicht innerhalb weiter Grenzen.

Ich kann demnach nicht bezweifeln, dass dieser Unter-

schied auch bei den drei genannten Formen Äsaph. Barroisi,

Bik. furca und Bïk. dicræurus unwesentlich ist und, dass die-

selben eine ganz nahe verwandte Formenreihe bilden, welche

alle derselben Gattung angehörig sind.

Es fragt sich dann wie diese Gattung zu bezeichnen wäre?

Gehören diese drei nahe verwandten Formen einer Unter-

gruppe der Gattung Dikelokephalus, oder sind sie, was offenbar

der Name ÄsapJielina ausdrücken soll, näher mit Asaphus

verwandt ?

Solange das Kopfschild unbekannt ist, lässt sich diese

Frage natürlich nicht sicher beantworten. Es muss aber

nicht vergessen werden, dass das von Salter abgezeichnete

Mittelstück des Kopfschildes sehr wohl dem als Dik, furca

beschriebenen Pygidium entsprechen kann, und in so fern für

eine mit Dikelokephalus näher verwandte Gattung sprechen

würde.

Dazu kommt noch, dass in denselben Schichten wie Asaph.

Barroisi noch eine zweite Art vorkommt, welche nach meinem
Eindruck der Figuren und Beschreibung Bergerons mit dieser

Art nahe verwandt ist (viel näher als ÄsapJielina Miqueli),

nämlich die als Dikelokephalus Villehruni bezeichnete Art,

welche Bergeron selbst als zu Dikelokephalus gehörig aufifasste.

Bei dieser Art ist auch das Kopfschild theilweise bekannt und
spricht ebenfalls für eine Zugehörigkeit zu Dikelokephalus.

Da, wie mir scheint, die Wahrscheinlichkeit dafür spricht,

dass ÄsapJielina Barroisi, DikelokepJialus furca, Dik. dicræurus

und Dik. (?) Villehruni sämmtlich derselben und einer mit

Dikelokephalus nahe verwandten Gattung angehören, und da

ferner ÄsapJielina Barroisi, Berg, nach meinem Eindruck nur

eine äussere Ähnlichkeit, nicht eine nähere Verwandtschaft

mit ÄsapJi. Miqueli besitzt, sondern diese Art vielmehr zu

einer Gattung der Familie ÄsapJiidce gehört, will ich hiermit
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vorschlagen für diese letztere Form, obwohl dieselbe später

beschrieben ist, den (Unter-) Gattungsnamen Asaphelina beizu-

behalten, dagegen für die vier zuerst genannten Arten eine

besondere Gattung (Untergattung von Dikelokephalus ?) zu

bilden, welche ich um sowohl an Dikelokephalus als an Asa-

phelina zu erinnern, als:

Dikelokephalina
bezeichnen will.

Die genannten Arten dieser Gattung sind somit nach der

obigen Auffassung:

Bikelokephalma dicrœura, Ang. aus Ceratopygenkalk, KJristiania.

— furca, Salter, aus Tremadoc, North "Wales.

— Barroisi, Mun. Chalm. & Berg., aus Euloma-
Schichten von Cannes, Languedoc.

— (?) ViUehruni, Berg., ebendaselbst.

7. Dikelokephalus (?) Villebruni, Berg., welche Art ich

nach der obigen Darstellung als Dikelokephalina Villebruni, Berg.

bezeichnen möchte, unterscheidet sich von den übrigen drei

Formen der Gattung namentlich durch grösseren Abstand

zwischen den spitzen Hörnern am Hinterrand des Pygidiums

und die relativ breite kurze Form desselben. Sowohl die

Figur des Kopfschildes als diejenige des Pygidiums in Berge-

rons Abhandlung erinnert nicht wenig an die grosse typische

Art der Hauptgattung Dikelokephalus, nämlich D. Minnesotensis,

Owen, von „Upper Potsdam", Minnesota. Dass diese typische

Dikelokephalus-Art und verwandte Arten am nächsten dem
Niveau des nordischen Ceratopygenkalkes (der Euloma-Niobe-

Fauna) entsprechen, ist ja auch ziemhch allgemein ange-

nommen.
In Europa ist aber diese Gruppe der typischen Dikeloke-

phalus-Åxten kaum mit Sicherheit repräsentirt. Dagegen ist

ausser den oben unter Dikelokephalina zusammengefassten Arten

noch eine andere Gruppe von Dikelokephalus-Äxten, welche

sehr charakteristisch ist, nämlich die Gruppe der mit dem von

Walcotf^), aus dem „Lower-Pogonip" des Eureka-Distriktes in

Nevada, beschriebenen Dik. finalis verwandten Arten, wie ich

schon früher nachgewiesen habe^), auch im Ceratopygenkalk

des Kjristianiagebietes und Schwedens repräsentirt. Diese

1) L. c. P. 89, Tab. XU, Fig. 12 und 12 a.

2) „Om alderen af Olenelluszonen i Nordamerika" 1. c. S. 211.

12*
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„Lower Pogomp"'Zone entspricht, so viel sich dies entscheiden

lässt, auch sonst der Euloma-Niobe-Fanna (der Ceratopygen-

Abtheilnng 3 a) im skandinavischen Norden.

Da diejenige Abhandlung, in welcher dieser Vergleich

geliefert wurde, auf Norwegisch geschrieben war und deshalb

überhaupt wenig bekannt ist, will ich hier die betreffende

Stelle in deutscher Übersetzung recapituliren.

„Eine besonders interessante Übereinstimmung bietet

Dikelokephalus ßnalis, "Walcott, mit der im skandinavischen

Ceratopygenkalk auftretenden Ai't Dik. serratus, Boeck, dar.

Das Pygidium erinnert durch seinen ganzen Bau lebhaft an

das Pygidium von D. serratus, B.. nach meiner Beschrei-

bung und meinen Figuren (Die sil. Et. 2 & 3, P. 126, Tab. III,

Fig. 7 & 8) und muss noch näher mit der Varietät (?) derselben

Art, welche Angelin (Pal. scand. P. 88, Tab. 41, Fig. 10) als

D. angusticauda bezeichnete, übereinstimmen, indem diese Form,

gleichwie D. ßnalis nur 4 Zähne an jeder Seite des Hinter-

randes des Pygidiums besitzen soll. Dass auch das Kopfschild

von D. serratus ziemlich genau mit demjenigen des D. ßiialis

stimmt, geht aus Fig. 4 Tab. I einer nicht publicirten Ab-
handlung von Docent G. Holm über die Fauna des Cerato-

pygenkalkes hervor und aus einer gütigen mündlichen Mit-

theilung, welche ich Herrn Doc. Holm verdanke; das Kopf-

schild des D. serratus ist nämlich nichts weiter, als das von
Linnarsson (Vestergötl. cambr. & sil. aflagr. P. 69, Tab. I,

Fig. 26) unter dem Namen von Bemopleurides dubius beschrie-

bene Kopfschild. Sowohl in der Figur Linnarssons als in der

meinigen (Sil. Et. 2 & 3, Tab. ni, Fig. 14) fehlt nämlich eine

von Holm entdeckte vordere Partie des Kopfschildes vor der

Glabella, von den stark seitwärts ausgebogenen Zweigen der

Facialsutur begrenzt, und vorn mit einer Randleiste, innerhalb

welcher eine Reihe von eingedruckten punktförmigen Ver-

tiefungen (wie bei Euloma), alles genau wie bei D. ßnalis.

Nur relativ unwesentliche Kleinigkeiten (z. B. dass H. finalis

glatte, D. serratus theilweise granulirte Schale hatte) unter-

scheiden sonst die amerikanische und die norwegische Ai't"^).

1 In einer „S5''stematic list of fossils found at Eureka, Nevada",

Appendix A, zu A. Hague's „G-eol. of the Eureka district, Nevada",

Washington 1892 (Mon. No. XX of U. S. Geol. Surv.) P. 323 führt

Walcott D. finalis aus „Upper Eureka", nicht aus „Lower Eureka"
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Seitdem dies geschrieben wurde (1887) habe ich durch

eine Revision der canadischen von Billings beschriebenen Arten

bemerkt, dass nicht allein in Schweden und Norwegen, sondern

auch in Canada Arten dieser Gruppe von DikeloJcephalus un-

richtig zu der G-attung Piemoplenrides gerechnet worden sind.

Von den Abtheilungen N und P seiner „Quebec group" hat

Billings'^) unter dem Namen Eemopleurides (?) ScJilotJieimi eine

früher zu Paradoxides oder Olenellus gerechnete Art beschrieben,

welche nach den Figuren wie nach der Beschreibung ziemlich

sicher mit dem D. serratus, S. & B. {Remopleurides (?) dubius,

Linrs.) aus dem norwegischen Ceratopygenkalk ganz nahe

verwandt sein muss. Wie zuerst bei der norwegischen Art

war auch im Newfoundland vom Kopfschild nur die Griabella

selbst gefunden.

Die Form entspricht nahe derjenigen der norwegischen

Art. Nun bemerkt Billings von dem Pygidium folgendes :

„The pygidium found in association with the glabella above

figured somewhat resembles that of DiJcelocephalus magmficus.

It is ovate with an acutely conical axis, the side-lobes with

five or six well defined ribs each. The axis is about half

the whole length, and the ribs of the sidelobes incline back-

wards".

Billings, welcher zuerst diese Form zu Olenellus gerechnet

hatte, bemerkt nach seiner Beschreibung: „I now think, that

both it and Dikelocephalus magnificus should be referred to

Bemopleurides, or perhaps to some closely allied form".

Mit Remopleurides haben Arten dieser Formengruppe

Nichts zu schaffen; nicht nur ist das Pygidium verschieden,

sondern noch mehr das Kopfschild, indem die Glabella allein

dem ganzen Mittelstück des KopfSchildes bei Remopleurides

(Pogonip) an. Dies muss wohl ein zufälliger DruckfeKler sein, denn

in Walcott's Mon. 1. c. P. 90 wird ausdrücklich angeführt, dass die

betreffende Art aus denselben Schichten stammt (lower portion of

the Pogonip etc.) wie D. inexpedans, "Wale, und Ptychoparia (?)

annectans, Wale, welche in der Liste von 1892 auch beide aus Lower

Pogonip angeführt werden. — Dass Dik. finalis glatte, DiTc. (Rem.)

dubius granulirte Schale hat, ist um so weniger ein bedeutsamer

Unterschied, als Linnarsson (1. c. P. 69) von der letzterwähnten Art

anführt, dass ein Exemplar fast glatte Schale hatte.

1) E. Billings, „Palæozoic fossils", Vol. I (1865) P. 294 und Fig. 284.
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älinlicli sieht, während, wenn das Stück V07' der Glabella be-

rücksichtigt wird, keine nähere Analogie stattfindet^).

Die Anzahl der bekannten Arten dieser Gruppe von

Bihelokephalus ist auch mit den jetzt genannten Species nicht

erschöpft, Im Jahre 1864 beschrieb Salter'^) unter dem Namen
Conocoryphe invita das Kopfschild und das Pygidium einer

unvollständig bekannten Art aus dem „Upper lingula flags"

von „Penmorfa church and Carroy Wen, Tremadoc N. Wales"

und von „Ogof ddu, near Criccieth". Die Beschreibung ist

sehr knapp, aber aus derselben und noch mehr aus der Figur

geht doch hervor, dass diese Art aller Wahrscheinlichkeit

nach eben zu derselben Gruppe von Dikelokephalus-Arten

gehört wie der norwegische DiJc. duhius des Ceratopygen-

schiefers und Ceratopygenkalkes. Die Beschreibung der Gla-

bella etc. ist die folgende: „The facial suture converge greatly

from the margin to the eye, which is very long, reaching

two-thirds the whole length of the glabella, from the middle

of the large basal lobe to above the upper. lobe. The glabella

furrows nearly unite in the centre and both pairs are very

oblique, the basal pair almost meeting the deep arched neck

furrow". Das Pygidium ist ungefähr halbkreisförmig, mit

einer eigenthümlichen konischen Eachis, hinten plötzlich stark

verschmälernd und zugespitzt ganz so wie bei den genannten

Dik. Arten, z. B. Dih. duhius. Es erinnert nach Salters Zeich-

nung etwas an dasjenige von Dih. Pepinensis, Owen^). — Diese

eigenthümliche Rachis des Pygidiums sowie die dicht an-

liegenden grossen Palpebralloben zu beiden Seiten der Glabella

erinnern an und für sich so sehr an Dik. ßnalis, DiJc. duhius

^ Man vergleiche z. B. das grosse breite Pygidium von D. serratus oder

D. finalis mit demjenigen von Remopîeundes dorsospinifer. Portlock

(siehe Linnarsson's Figur in „Vestergötlands cambr. ocb silur, först."

1. c. Tab. I Fig. 25). Jedoch lässt es sich nicht leugnen, dass die

Pygidien von Remopleurides radians, Barr, (nach Barrandens Figuren

in Syst. Sil. Vol. I Tab. 43) und von Dik. angiisticauda. Ang., ein-

ander schon viel näher stehen. In Betracht der merkAvürdigeu

Analogien der Glabella wäre es deshalb vielleicht nicht ausgeschlos-

sen, dass die Remo23leurides-Arten aus der Formenreihe der Gattung
Dikelokephalus abgezweigt sind?

2) Mem. of the geol. survey. Fig. & descript. ill. Brit org. remains".

Dec. XI, Trilobites. Tab. 7, Fig. 6 und Text dazu.

3) 16th. ann. report, etc. 1. c. Tab. 9, Fig. 2 und Tab. 10, Fig 17.
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und Dili. Pepinensis, dass schon diese Ähnlichkeit auffallend

ist. Nun kommt aber dazu, dass Salter und Etheridge^) bei

der Beschreibung ihrer Conocoryphe abdita, welche (wie schon

von Linnarsson erwähnt) eine Euloma-Art ist, noch eine weitere

Eigenthümhchkeit erwähnen: „the marginal furrow of the front

beyond the glabella is crenulated as in Con. invita^\ Nun ist

dies eben genau so auch bei DiJc. finalis und Bih dubius. Es

dürfte demnach gewiss nicht zweifelhaft sein, dass auch

Conocoryphe invita. Salter, zu derselben G-ruppe von DiJceloke-

phalus-Arten gehört, und dass die oberen Schichten der „Lingula

flags", welche diese Art, sowie Euloma ahditum führen, eigent-

lich zu Lower-Tremadoc gerechnet werden sollten und wahr-

scheinlich über der Dictyograptuszone liegen.

Die Übereinstimmung der jetzt genannten Arten Dik.

finalis, Walcott, Dih. serratus, Boeck (Br.), DiJc. ScMotheimi,

Bill., Dih. invitus, Salt. und DiJc. magnificus^ Bill. unter sich ist

für die beiden ersten Arten ganz auffallend, für die dritte und

vierte Art wahrscheinlich auch eine ziemlich nahe, für die fünfte

endlich wohl weniger nahe, doch — wenn von der wahr-

scheinlich nicht sehr gelungenen Figur des Kopfschildes bei

Billings abgesehen wird — muthmaasslich nahe genug um
auch diese Form mit den beiden anderen in einer gemein-

samen Gattung zu vereinigen. Die Abweichung von den

typischen BiJcelokephalus-Arten Bih. Minnesotensis, Owen und

Bih. Pepinensis, Owen, ist nicht so gross, dass nicht die genannte

Artengruppe auch wohl noch in einer gemeinsamen Haupt-

gattung vereinigt werden kann.

Schon 1876^) habe ich stark hervorgehoben, dass inner-

halb der Grattung Bihelojcephalus von den amerikanischen

Palæontologen so verschiedenartige Formen zusammenge-

mischt sind, dass es schwierig zu sagen ist, was für die^

Gattung charakteristisch wäre und habe schon damals eine

Theilung vorgeschlagen, eine Bemerkung, welche später auch

von Barnes^) wiederholt ist. In der eben genannten Abhand-

lung über die Olenelluszone in Nordamerika habe ich dann

1) Mem. of the geol. surv. Vol. III (2nd ed. 1881) P. 501.

2) „Paradoxidesskifrene ved Krekling", Nyt Mag. f. Natnrvid. B. 24

P. 37 (1878).

3) F. I)am.es: „Cambrische Trilobiten von Liati-Tung". Miclithofeii's

China, IV. Sep. P. 5.
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auch. (1. c. P. 206) vorgescHagen, dass eine Anzahl Arten

von primordialem (älterem cambrischen) Alter vom Typus

der von mir aus den Paradoxidesschiefern von Krekling be-

scliriebenen Art Con. ornatus, Brögg., als eine besondere Unter-

gattung oder eher Gattung: ConoJcepJialina ausgeschieden werden

sollte (umfassend ausser der genannten norwegischen Art

ConoJcepJialina ornata, Brögg., noch Arten wie DiJc. Osceola,

Hall., DiJc. misa, Hall., DiJc spiniger, Hall.), welche also als

ConoJcepJialina Osceola, Con. misa und ConoJcepJialina spinigf'ra

zu bezeichnen wären.

Oben wurden nun wieder eine Anzahl Arten von anderem

Typus in der neuen G-attung DiJceloJcepJialina zusammengefasst

und ausgeschieden.

Es empfiehlt sich dann nun auch die oben genannten

Arten: DiJc. finalis, Walcott, DiJc. serratus, Boeck (und die

nahestehende Art oder Varietät DiJc. angusticauda^ ^ng-)» -^^^''

invitus, Salter, ferner DiJc. ScJdoßieimi, Bill., sowie vielleicht

auch noch Dih. magnifions, Bill, (und möglicher "Weise endlich

noch die von Hall & WJiitefield'^) beschriebenen unvollständig

bekannten Arten DiJc. flabellifer und DiJc. muUicinctus) wieder

unter einem neuen Gattungsnamen (Untergattung) zu ver-

einigen. Für diese Arten-Gruppe schlage ich dann den Namen

Apatokephalus

vor. Der Name ist gebildet von aitlxitri Betrug und yxcpaX^i

Kopf, um an die sowohl in Schweden und Norwegen als in

Canada stattgefundene Verwechselung der Glabella mit dem
Kopf von E-emopleurides zu erinnern.

Die einigermaassen sicheren Arten der Gattung (Unter-

gattung) sind somit:

ApafoJeepJialus serratus, Boeck.

— angusticauda, Ang. (wohl nur eine Var. der

vorigen Art?).

— finalis, Walcott.

— ScJilotheimi, Billings.

— magnifions, —
— invitus, Salter.

V) U. S, Exploration of the 40 parallel. IV Palæontology. Part. II P. 226

und Tab. II Fig. 29 und 37.
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Die Arten dieser Untergattung, Apatokephalus, sind ebenso

wie die typischen Arten der Hauptgattung Dikelokephalus

{Dik. Minnesotensis, Owen und DiJc. Pepmensis, Owen aus dem
oberen Niveau des „Potsdam" in Lagrange Mountain, Minne-

sota) und die Arten der oben ausgeschiedenen Gattung (Unter-

gattung?) Dikelohephalina charakteristisch für die EuIomaNiohe-

Fauna, (Ceratopygenkalkfauna, Tremadoc etc.), während die

ebenfalls früher von mir ausgeschiedene Untergattung Cono-

Jcephalina einem älteren Niveau angehört.

8. Asaphelina Miqueli, Berg. Dass diese von Bergeron

in einer besonderen Abhandlung^) beschriebene Art thatsäch-

lich der Familie Asaphidæ angehört, kann nach seiner aus-

führhchen Beschreibung und seinen zahlreichen Figuren nicht

zweifelhaft sein. Es ist offenbar eine CoUectivform, welche

mehrere Charakterzüge, die bei späteren Formen mehr differen-

zirt sind, in sich vereinigt. Wie bei denAsaphiden herrschend,

ist die Anzahl der Grlieder am Thorax (Abdomen) 8; die

Pleuren stimmen auch in ihrer Form mit denen bei verschie-

denen Asaphiden-Gattungen, z. B. Ftychopyge überein. Was
das KopfSchild betrifft, so stimmt die Glabella (nach der

Figur Tab. VIII, Fig. 3) namentlich mit derjenigen von Niobe

überein (in meiner Figur der Glabella von N. insignis, Linrs.,

in „Die sil. Etagen 2 & 3", Tab. IV, Fig. 1 sind die Palpe-

bralloben wohl ein wenig zu gross), oder noch mehr mit der-

jenigen von Ptychocheüus discretus, Barr. (Novak, Brögg. siehe

weiter unten) ^).

Wie bei Ptychocheüus, Äsapheüus etc. sind auch die losen

Wangen in spitzige Hörner aasgezogen. Das Hypostom er-

innert, wie Bergeron bemerkt, an dasjenige von Ogygia^)^ —
oder auch an das von den ältesten Niohe-Axten.^). Am meisten

bemerkenswerth ist nun aber das Pygidium. Die Form ist

1) „Notes pal." I, Bull, de la soc. géol. de France, B. 21, P. 333 (1893)

mit Tab. VII u. VIII.

2) Siehe Barrande, Syst. Sil. Suppl. B. I, Tab. 6, Fig. 15 (diese Figur

gehört nach Novak nämlich nicht zu Asaph. alienus, Barr., sondern

zu Ptychocheüus (Ogygia Barr.) discretus. ^
2)''Cfr. meine Figur des Hyp. von Ogygia dilatata, Brunn, in „Hyp. d.

Asaphiden", 1. c. Tab. III Fig. 39.

*) Cfr. meine Figur des Hyp. von Niobe insignis, Linrs. ebendaselbst

Tab. II Fig. 29.
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länglich halbeliptisch mit langer, ziemlich schmaler (hinten

stark abschmälernder) ßachis, welche den Rand nicht ganz

erreicht, und mit zahlreichen (angeblich 18 bis 19) Gliedern;

die Seitenloben des Pygidiums zeigen ebenfalls zahlreiche,

durch Furchen geschiedene Pleuren (im Ganzen an den Figuren

9—12 sichtbar); die Furchen sind ziemlich stark nach hinten

zurückgebogen. Am merkwürdigsten beim Pygidium ist es,

dass an jeder Seite die vordersten Pleuren vom Rande ab nach

hinten sich in einen langen spitzen stachelförmigen Fortsatz

vereinigen. Diese langen spitzen Stacheln des Pygidiums sind

beinahe parallel, schwach divergirend; zwischen denselben hat

die Contour des Hinterrandes einen bogenförmigen Verlauf

und das Pygidium ist hier zwischen den Stacheln mit einem

deutlichen flachen oder ausgehöhlten Randsaum versehen.

Wenn die Schwanzstacheln nicht da gewesen wären,

würde das Pygydium sehr an dasjenige gewisser Ptychopyge-

Arten ^) oder Megalaspis-Arten (weniger an Ogijgia) erinnert

haben.

Es bildet somit diese interessante Form unzweifelhaft

einen neuen Gattungstypus der Familie AsapMdœ.

Es kann gewagt erscheinen, wenn ich, nur nach den

Figuren von Bergeron, ohne Material der betreffenden Arten

selbst gesehen zu haben (die Figuren sind jedoch glücklicher

Weise ausgezeichnet), die Auffassung der von Bergeron vorge-

legten Beobachtungen ausgesprochen habe, dass die beiden

mit Schwanzstacheln versehenen, von Bergeron in eine Gattung

vereinigten Formen, die ich hier also als BikeloJcepJialina Bar-

roisi, Berg, und Äsaphehna Miqueli, Berg, aufführe, nicht der-

selben Gattung angehören sollten.

Es scheinen mir aber hier mehrere Umstände von Bedeu-

tung. Erstens dürfte es nach meiner Ansicht höchst wahr-

scheinlich sein, dass die Parallelisirung der DiJceloJcephaUna

Barroisi mit den englischen und nordischen Arten Dik. furca

und Dik. dicrœura richtig ist. Wenn dies berechtigt ist, ist

aber auch die Trennung von Dikelokephalina Barroisi und

Äsaphelina Miqueli in zwei verschiedene Gattungen berechtigt.

Denn welcher Familie auch die genannten Dikelokephalina-

Arten Dik. furca und D. dicrœura angehören (ihr Kopfschild

1 Z. B. Ptychopyge media. Ang. Palæont. Scand. Tab. 32, Fig. 3.
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muss ja vorläufig als nicht sicher bekannt betrachtet werden),

so viel scheint doch höchst wahrscheinlich, dass sie nicht der

Familie Asaphidæ angehören, was dagegen umgekehrt sicher

Äsaphelina Miqueli thut.

Es scheint mir deshalb vorläufig wahrscheinlich, dass die

wesentlich auf die Schwanzstacheln der beiden von Bergeron

beschriebenen interessanten Arten basirte Einreihung derselben

in eine Gattung, nicht berechtigt ist, indem die angenommene
"Übereinstimmung nur eine scheinhare sein dürfte. Es ist bei

näherer Betrachtung auch offenbar, dass recht wesentliche

Unterschiede vorhanden sind, indem bei Äsaphelina Miqueli

die Schwanzstacheln deutlich durch eine Fortsetzung der

ersten, vorderen, verwachsenen Pleuren des Pygidiums ent-

standen sind, während sie bei DiJceloJcephalina Barroisi entweder

durch eine eigenthümliche Ausbildung des Hinterrandes selbst

entstanden sind, oder wenn sie als Pleuralfortsätze aufgefasst

werden, dann durch Fortsetzung der hinteren Pleuren gebildet

sind. — Die Schwanzstacheln der beiden Arten entsprechen

einander somit morphologisch nicht und haben nicht mehr
mit einander gemein als mit den Schwanzstacheln der Cerato-

pyge forficula, Sars, welche, wie meine Untersuchung zeigt^),

als Pleuralfortsätze der mittleren Pleuren des Pygidiums be-

trachtet werden können.

Es ist, wenn diese Auffassung richtig ist, eine ganz be-

merkenswerthe Thatsache, dass also in Ablagerungen dieser

Zeit eine Ausrüstung mit durch Schwanzstacheln bewaffnetem

Pygidium bei so vielen verschiedenen Trilobitengattungen auf-

tritt, und auf verschiedene Weise entstanden ist : bei Äsaphelina,

bei DiJceloJcephalus, bei DikeloJcephalina, bei Ceratopyge, bei

Ägnostus, und schliesslich auch bei Megalaspis, wo nur eine

einzige hinter der Rachis auslaufende Schwanzstachel vor-

handen ist.

Schivanzstacheln sind somit eine allgemeine Erscheinung,

welche eine allgemeine biologische Ursache gehabt hat (wahr-

scheinlich als SchutzwafPen gebildet) und nicht ohne weiteres

auf nähere genetische Verwandtschaft deutet.

Äsaphelina Miqueli und DikeloJcephalina Barroisi scheinen

mir demnach ebenso wenig näher verwandt, nur deshalb weil

1) Silvir. Etagen 2 & 3, Tab. II Fig. 12, 20, 21, 22.
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sie Schwanzstacheln haben, wie z. B. Ceratopyge forßcula, Sars,

ans dem Ceratopygenkalk des Kristianiagebietes und der von
Hall beschriebene Conocephalites Iowensis aus dem „Potsdam

Sandstone"^), welcher zwar ähnliche, aber morphologisch

verschiedene Schwanzstacheln hat.

Es scheint mir nach diesen Erwägungen deshalb vor-

läufig — die endgültige Entscheidung muss ich natürlich den

geehrten französischen Fachgenossen selbst überlassen — wohl

begründet, die beiden von Bergeron in der Gattung Asaphelina

vereinigten Arten zu trennen, und nur für die sicher der

Familie Äsaphidce angehörige Art Asaphelina Miqueli diesen

Grattungsnamen zu behalten, obwohl die Grattung Asaphelina

ja von Munier-Chalmas und Bergeron zuerst auf die hier von

mir zu DiJcelokephalina gerechnete Art DiJc. Barroisi begründet

wurde.

9. Ausser den oben genannten Arten hat Bergeron^) in

seiner ersten grossen Abhandlung, in welcher die Fauna von
Cannes erwähnt wurde, auch noch drei andere Trilobiten von
dieser Localität aufgezählt, nämlich zwei Megalaspis-Arten und
einen Agnostus.

Die eine der Megalaspis-Arten ist als M. Filacovi, Mun.-

Chalm. & Berg angeführt. Zwei Exemplare des Pygidiums

sind (Tab. IV, Fig. 3 & 4 1. c.) abgebildet; Kopfschild, Hypo-
stoma und Abdomen (Thorax) waren bei der Beschreibung

unbekannt. Die Pygidien zeigen mit voller Evidenz, dass die

betreffende Art entweder der Gattung Megalaspis oder vielleicht

eher der von mir^) aufgestellten Untergattung Megalaspiäes

angehört.

Am nächsten scheint dieselbe verwandt mit der von mir

beschriebenen Art M. heroides'^) aus dem mittleren und unteren

Theil des Phyllograptusschiefers 3 b. Diese Art, welche auch,

wie M. Filacovi, Berg., undeutlich gegliedert ist, hat etwas

kürzere Spitze, ist aber sonst nur wenig verschieden. Es ist

auch diese Form wahrscheinlich keine echte Megalaspis, sondern

^) loth. ann. rep. of the reg. of the univ. of the state of New York.

App. D. Tab. 7 Fig. 33.

2) Ann. de sc. geol. 1. c. P. 93.

3) „Hyp. d. Asaphiden" 1. c. P. 38 u. 39.

*: Sil. Et. 2 & 3, P. 82 und T. IV, 3 & 4.
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eine Megalaspides-Art, was aber erst durch die Entdeckung

des Hypostomes sicher entschieden werden kann.

Nach meiner Erfahrung sind echte Megalaspis-Formen

nicht unterhalb der Abtheilung 3 a « (Kalk mit Megalaspis

planiUmhata, Ang.) beobachtet worden, so dass es in der That

wohl wahrscheinlich ist, dass die mit echten Ceratopygen-

kalkformen ^) zusammen auftretende Art von Cannes eine

Megalaspides, nicht eine Megalaspis-Art ist. Ich führe dieselbe

deshalb unten als Megalaspides (1) Filacovi, Mun.-Chalm. &
Berg. auf.

("Weder Megalaspis-, noch) Megalaspides-Foinnen sind (ab-

gesehen von den russischen Ostseeprovinzen) so viel mir be-

kannt, früher mit Sicherheit von Ablagerungen ausserhalb

Skandinaviens angeführt^). Um so mehr ist diese Analogie

der Fauna von Languedoc mit der Ceratopygenkalkfauna

von Interesse.

Es ist bemerkenswerth, dass zusammen mit den schon

oben erwähnten Arten ApatohepJialus ßnalis, Walcott und

Ulœnurus (conf. Symphysurus (?)) EureJcensis, AValcott, auch eine

Art der Familie Asaphidce auftritt, welche vielleicht der Gattung

Megalaspides (oder Megalaspis) angehörig ist, nämlich die von

Walcott^) als Asaphus Carihouensis beschriebene kleine Art von

„lower portion of the Pogonip group, on the east slope of

the ridge east of the Hamborg ridge. Eureka district Nevada" ^).

Eine sichere Entscheidung lässt sich aus den vorliegenden un-

vollständigen Erläuterungen nicht ermitteln. Jedenfalls dürfte

diese Form mit Megalaspides nahe verwandt sein.

Diese Auffassung gewinnt eine weitere Stütze auch da-

durch, dass aus denselben Schichten auch noch eine vierte

Form von Walcott beschrieben ist, welche an eine Ceratopygen-

kalk-Gattung (von 3 a a) erinnert, nämlich die ebendaselbst

^) Dass Megalaspides nidit mir im Phyllographus-Scliiefer 3 b, sondern

auch im Ceratopygenkalk Sa/ aiiftritt, beweist das von mir abge-

bildete Hypostoma (H. d. Asaph. 1. c. Tab. I Fig. 1) von 3a/ von

Vestfossen, Norwegen.
2) Unten wird nälier erwähnt: dass auch Asaphus alienus, Barr., aus

D—dl/, Böhmen, eine Megalaspides-Art ist.

3) L. c. (1884) S. 98 und Tab. XH Fig. 7, 7 a (und 7 b oder wohl eher

Fig. 19?); 7 b könnte vielleicht dem lUænarus Eurekensis angehörig

sein?

^) Dieselbe (?) Art wird auch aus „Upper Pogonip" angegeben.
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(P. 91 und Tab. XII Fig. 18) als Ptychoparia (?) annectans,

Walcott, beschriebene Art. Ich möchte diese Form als eine

mit Cyclognathus näher verwandte Form ansehen. Auch hier

sind die vorliegenden Erläuterungen zu unvollständig (es ist

nur das Mittelstück des Kopfschildes bekannt, die losen Wangen,
Thorax und Pygidium sind unbekannt) um eine sichere Be-

stimmung zu erlauben. (Auch die möglicherweise zu Euloma
gehörige Art Ftychoparia (?) oder Euloma (?) affinis, Walcott,

kann in dieser Verbindung erwähnt werden).

Die zweite „Megalaspis^^-Art von Cannes ist nicht abge-

bildet und zu kurz beschrieben um eine sichere Vorstellung

über ihre Stellung zu erhalten. Die Beschreibung: „il y a

une autre, dans laquelle la forme est plus circulaire, et la

pointe plus forte et plus courte" deutet auf noch grössere

Ähnlichkeit mit Meg. heroides, Brögger, aus dem norwegischen

Phyllographusschiefer.

10. Es erübrigt von den Trilobiten von Cannes jetzt nur

noch der Agnostus Ferralensis, Mun.-Chalm. & Berg. (Ann.

d. sc. geoL B. 22, S. 342 und Tab. IV, Fig. 8 u. 9). Sowohl
G-labella als Rachis des Pygidiums sind viel länger und breiter

im Verhältniss zu den Wangen und den Seitenloben, als z. B.

bei Ä. Sidenhladhij Linrs., des Ceratopygenkalkes. Eine sehr

nahe Analogie ist somit hier nicht vorhanden, obwohl beide

Arten wohl noch zu derselben Gruppe von Agnostus gerechnet

werden können.

11. Es restirt endlich (ausser den als Vexillum Eouvillei,

Sap., Cruøiana Monspeliensis, Sap. und Oldhamia erwähnten

zweifelhaften Formen) nur noch eine einzige genauer bestimmte

Art von Cannes, nämlich die als BelleropJion Ohlerti, Berg,

beschriebene Art (1. c. P. 93, 343 und Tab. IV, Fig. 10 & 11).

Die Art ist verschieden von der von mir beschriebenen Art

B. norvegicus, Brögg. des Ceratopygenkalkes, erinnert aber

durch ihre fein gestreifte Schale doch etwas an sie. Beide

Arten unterscheiden sich erheblich von den jimgeren Beilerophon-

Arten. So sind auch unter den Grasteropoden vicariirende

Formen vorhanden in den Schichten von Cannes und Saint

Chinian in Südfrankreich und in dem nordischen Ceratopygen-

kalk.
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In kurzer Zusammenfassung der obigen kritischen Revision

der interessanten von Bergeron bescliriebenen Fauna von

St, Chinian und Cannes, Languedoc, ergeben sich somit fol-

gende für den Vergleich mit der nordischen Euloma-Niobe-Fauna

(Ceratopygenkalkfauna) wichtigen Resultate:

Calymenopsis Filacovi^ Mun. Chalm. & Berg, repräsentirt keine

neue Gattung, sondern gehört zu der G-attung Euloma,

muss also Euloma Filacovi heissen;

BictyoTiephalites ViUehruni, Berg, gehört ebenfalls keiner neuen

G-attung an, sondern ist eine Harpides-Art, muss also

Harpides Villebruni heissen;

Ämphion Escoti, Berg, ist, wie die vorigen Arten, eine Cerato-

pygenkalk-Form, nahe verwandt, wenn nicht identisch mit

Ämphion primigenus, Ang.

Ogygia Lignieresi, Berg, ist keine Ogygia, sondern gehört zu

der Ceratopygenkalkgattung Niobe, muss also Niobe Lig-

nieresi heissen; die Art ist ziemlich nahe verwandt mit

der nordischen Art N. insignis, Linrs.

Æglina Sicardi, Berg, ist keine Æglina, sondern gehört zu der

Gattung SympJiysurus, muss also Symphysurus Sicardi

heissen; vielleicht ist diese Art nur eine Varietät der

nordischen Art Symphysurus angustatus, Boeck.

Asaphelina Miqueli, Berg, repräsentirt eine neue Gattung der

Familie Asaphidce', dagegen dürfte

Asaphelina Barroisi, Mun, Chalm. & Berg, nicht derselben

Gattung und kaum der Familie Asaphidæ angehören.

Diese Art ist nahe verwandt mit mehreren nordischen

früher zu Dikelokephalus gerechneten Arten. JDiJc. serratus,

Boeck, Dik. furca, Salt. Hüer wird für alle diese Arten

ein neuer Gattungsname DikeloJcephalina vorgeschlagen,

und die Art also als Dikeloi<ephalina Barroisi aufgeführt.

DiJceloJcephalus (?) ViUehruni, Berg, gehört wahrscheinhch der-

selben Gattung an und wird deshalb hier als Dikeloke-

phalina Villebruni aufgeführt.

Megalaspis Filacovi, Mun. Chalm. & Berg, ist vielleicht eine

Art der Untergattung Megalaspides und muss somit als

Megalaspides (?) Filacovi bezeichnet werden.

Die Art ist nahe verwandt mit entsprechenden norwe-

gischen Arten.
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Ägnostus Ferralensis, Berg. und

Bellerophon OMerti, Berg.

repräsentiren die norwegischen Arten: Agnostns Siden-

hladJii, Linrs. und Sellerophon norvégiens, Brögg., des Cera-

topygenkalkes.

Sämmtliche Formen (mit Ausnalime der neuen in Norwegen
nicM bekannten Grattung Asaphelina) gehören Grattungen an,

"welclie eben typisclie Ceratopygenkalkgattungen sind.

Euloma, Symphysurus, Niole, Megalaspides, Harpides, Am-
phion, DikeloJcephalina, Agnostns, Bellerophon, sind alle Gattungen,

welche eben für den Ceratopygenkalk des Kristianiagebietes

charakteristisch sind und (die drei ersten Grattungen) theilweise

zu den häufigsten Formen seiner Fauna gehören.

Die Fauna von Cannes und Saint Chinian Metet somit nähere

Analogien mit dem nordischen CeratopygenJcalJc, als fast alle

anderen entsprechenden Ablagerungen ausserhalb des sMndinavischen

Nordens. Einige Arten von Saint Chinian scheinen sogar vielleicht

nicht specifisch verschieden von entsprechenden nordischen Formen.

Yergleicli der Euloma-Niobe-Fauna (Ceratopygenkalkfaiina)

des Kristianiagebietes mit entsprechenden Faunen in anderen

Ländern Europas ausserhalb Skandinavien.

Ich habe bei früherer Gelegenheit dargelegt, dass die

Schichten der Unterabtheilung 3 a des Kristianiagebietes in

der That trotz ihrer geringen Mächtigkeit eine Übergangszone

zwischen der Primordialfauna (Cambrium) und der ordovici-

schen (untersilurischen) Fauna bilden, und somit theils noch

Trilobiten-Gattungen von vollkommen primordialem Habitus

(wie z. B. Cyclognathus, Triarthrns, Parabolinella, Ceratopyge,

Agnostus etc.), theils auch schon Gattungen von ordovicischem

Habitus {Ampyx, Symphysurus, Nileus, Niobe, Megalaspides etc.)

enthalten.

Diese gemischte Fauna bietet deshalb in mehreren Bezie-

hungen ein ungewöhnliches Interesse dar; da die Schichten

des Ceratopygenkalkes einerseits vom Didymograptus- und

Phyllograptusschiefer 3 b unmittelbar überlagert werden — eine
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kosmopolitische Schiclitenreilie, welche in Skandinavien, in

Belgien, in England, in Languedoc, in Canada, in Arkansas^),

in Victoria in Australien, genau entsprechend ausgebildet ist, und

andererseits selbst eine zweite, sehr verbreitete Graptolithen-

zone, den Dictyograptusschiefer (Dictyonemaschiefer) — welche

aus den Ostseeprovinzen, aus Belgien^), England und Canada^)

bekannt ist — unmittelbar überlagert, und endlich selbst durch

eine Reihe charakteristischer Trilobitenformen, welche nur

geringe vertikale Verbreitung besitzen, ausgezeichnet ist, so

bieten die Zonen der Ceratopygenfauna mehrere bedeutungs-

volle Anhaltspunkte für eine genaue Parallelisirung weit zer-

streuter Vorkommen analoger Ablagerungen.

Ich habe schon früher mehrmals eine derartige Zusammen-

stellung versucht*); jetzt lässt sich dieselbe etwas mehr präcis

durchführen. Im folgenden soll deshalb auf Grrund der jetzt

vorliegenden Beobachtungen eine kurze Übersicht über die

der nordischen Ceratopygen-Zone entsprechenden Aequivalente

gegeben werden. Ich kann hier für die skandinavischen Ab-

lagerungen auf meine frühere Darstellung (Et. 2 & 3) hinweisen,

da nichts Neues von grösserer Bedeutung hinzugekommen ist.

Dasselbe gilt auch für die russischen Ostseeprovinzen^ wo die

Ceratopygen-Zone durch den sog. „Grlaukonitsand", Fr. Schmidt's

Zone B 1, bis jetzt ohne Trilobiten (auf Öland sind Cerato-

pygenkalkformen in entsprechendem Gestein gefunden) reprä-

sentirt ist.

1) E. E. G-uiiey. Ann. rep. geol. surv. of Arkansas, für 1880, Vol. III.

2) C. Malaise. Documents pal. relatifs au terrain cambrien de TArdenne.

BuU. acad. roy. d. Belgique, 3 Ser. Vol. II, No. 8, (1881). Dictyograptus

flabelliformis, Eichw. (Diet, sociale, Salter) wird Her aiis phyllitischen

Schiefern der G-egend von Spa erwähnt.

^) I. W. Dawson^s „Matane beds" part.; LapwortWs „Cap Eosier-Zone"

part. Siehe Sir I. W. Daivson. Quart, journ. of the geol. soc 1888,

P. 808.

4) „Die sil. Etagen 2 & 3", S. 138—150 und S, 375. — Ferner in Geol.

för. forh. B. 8, S. 211-213.

L s B F^A R Y ) :

Nyt Mag. f. Nattirv. XXXV. in. 13
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England (Wales).

1. Shineton shales, Shropshire.

Wie ich (Et. 2 & 3, S. 144) nacligewiesen habe, ist die

von Gallaivay'^) beschriebene Fauna von den „Shineion shales"''

in South Shropshire mit der Fauna des unteren Theiles der

Schichten von 3 a (3 a a und 3 a ß) im Kristianiagebiete sehr

nahe verwandt. Folgende Formen im Kristianiagebiet und in

S. Shropshire entsprechen einander:

Kristianiagehiet. S. Shropshire.

Agnostus Sidenbladhi, Linrs. Ägn. Sidenbladhi, Linrs. var. dux

= Agn. dux, Call.

Shumardia pusilla, Sars. Shumardia confr. pitsilla^ Sars,

an = Conophrys Salopiensis,

Call.?

ParaboUnella limitis, Brögg. Confr. Paraholinella (?) triarthrus,

Call. (Olenus triarthrus, Call.),

an = Parab. limitis, Br. juv. ?

Euloma ornatum, Ang. Euloma monile, Salter (Cono-

coryphe monile, Salt., Call.),

an = Eul. ornatum. Ang. juv. ?

Symphysurus incipiens, Brögg. Confr. Platypeltis Croftii, Call.

Ausser diesen sicher nahe verwandten Formen finden sich

in den Shineton shales auch einige Trilobiten, welche in Nor-

wegen nicht repräsentirt sind, welche aber diese Ablagerung

mit der Fauna von Hof in Bayern verknüpfen, nämlich Asa-

phellus Homphrayi, Salter und Lichapyge cuspidata, Call. Die

erstere dieser Arten scheint nahe verwandt mit Barrandes

Äsaphus Wirthi, welcher, wie ich früher erwähnt habe, ebenfalls

wahrscheinlich eine Asaphelhis-Art ist, also Äsaphellus Wirthi,

Barr., heissen muss (ebenso wie die böhmische Art Ogygia

desiderata aus D d 1 /, sowie die Arten Niohe Salopiensis, Hicks

und Niohe Menapiensis, Hicks und endlich Äsaphus (?) affinis,

^) C. CkiUaioay. „On a new area of Upper Cambrian rocks in South

Shropshire, with a description of a new fauna". Quart, journ. of the

geol. SOG. B. .So, P. 652 ff. (1877).
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McCoy, auch wahrscheinlich sämmtlich der Gattung Asaphellus

angehören 1)).

Schon Barrande stellte A. Wirfhi mit A. affinis, Mc Coy,

zusammen. Im Kristianiagebiet ist die Grattung Asaphellus

bis jetzt nicht nachgewiesen.

Lichapyge cuspidata, Call., stimmt nach der Figur Callaway''s

zu urtheilen, so genau mit Barrande s Lichas primulus (also

Lichapyge primula, Barr.) von Hof, Bayern, überein, dass die

beiden Arten vielleicht nicht specifisch verschieden sind. An
beiden Stellen wurde übrigens nur ein einziges Exemplar

und allein vom Pygidium gefunden.

Die „Shineton shales" ist eine mächtige Ablagerung^),

deren verschiedene Schichten natürlich nicht die gleiche Fauna
führen. Ein Niveau im unteren Theil derselben führt Dictyo-

nema sociale, Salter = Dictyograptus ßahelUformis, Eichw., und
entspricht somit der Abtheilung 2 e, dem obersten Theil des

Olenusschiefers im Kristianiagebiet; die höheren Schichten

aber enthalten eine Fauna, welche nach der obigen Dar-

stellung somit vollkommen der norwegischen Euloma-Niobe-

Fauna entspricht, namentlich deren unterem Theil 3 a a und
3 a ß. Die „Shineton shales" sind also, wie Callaivay be-

merkte, Übergangsschichten von den „Lingula flags" zum
„Lower Tremadoc", Salters, oder gehören vielmehr selbst in

ihrem oberen Theil dem „Loiver Tremadoc".

Die unter dem Namen „Tremadoc" begriffenen Ablage-

rungen warden im nördlichen Wales (von Tremadoc, Port-

madoc, Penmorfa etc. in Merionetshire und Caernarvonshire)

namentlich von I. W. Salter^), im südlichen Wales (bei

St, Davids & auf Ramsey island) namentlich von H. HicJcs

untersucht*).

1) „Hyp. d. Asaph." 1. c. S. 63.

2) Lapworth & Watts: „The geology of Soutli Shropshire" (geschrieben

für die „G-eologists Association, London 1894") giebt P. 311 die

Mächtigkeit auf 1500 Fuss an.

3) Mera. of the geol. survey, Vol. III, 1866; sec. edition 1881 by B.

Etheridge. — Siehe auch „A Mon. of British trilobites (1864—83) in

Pal. soc. und „Cat. of cambr. & silur, foss." 1873.

4) Quart, journ. of the geol. soc. B. 29, P. 39, ff.

13*
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2. Lower & Upper Tremadoc, North Wales.

Schon 1857 theilte Salter die „Tremadoc slates" von

Sedgwick in zwei Abtheilungen: „Lower Tremadoc" und
„Upper Tremadoc".

Aus den zu „Lower Tremadoc" gerechneten Ablagerungen

von North Wales sind^) folgende Arten angeführt:

Niohe Homfrayi, Salter.

Ogygia scutatrix, Salter.

Äsaphus (Äsaphellus) afflnis, Salter.

P&üoJcephalus innotatus, Salter.

— inftatus, Salter.

Âmpyx prœnuntius, Salter.

Bihelokephalus furca. Salter.

Angelina SedgwicMi, Salter.

Conocoryphe depressa. Salter.

— verisimilis, Salter.

— simplex, Salter.

Ägnostus princeps, Salter ^).

— Barlowii, Belt.

Ausserdem werden angeführt eine Anzahl Brachiopoden

der Gattungen Lingulella, Obolella, Orthis und einige Hyolithus-

Arten etc., die für den Vergleich weniger Interesse haben.

Diese Fauna entspricht — so viel sich nach den vor-

liegenden Abbildungen und Beschreibungen schhessen lässt

(von einem Theil der Arten habe ich auch Exemplare im

Museum der brit. geol. Untersuchung in Jermyn street selbst

studiren können) — einer echten Euloma-Niobe-Fauna.

Niobe Homfrayi, Salter, ist nach den von mir gesehenen

Exemplaren zu urtheilen so wenig verschieden von der

nordischen Form N. insignis, Linrs., dass beide Arten

^) Siehe Salteris „Catalog etc. 1873", 1. c. P. 15 & 16, Etheridge in Mem.
of the geol. surv. Vol. Ill sec. ed. 1881, P. 364—370 etc. Siehe auch

A. Geikie, „Text-Book of Gleology", 3 Ed. 1893, P. 729; and ebenfaUs

Salter, Mon. of Brit. trilobites 1. c.

2) In Mem. of the geol. Surv. Vol. Ill wurde auch Olenus (Sphæroph-

talmus) alatus, Boeck, sowohl aus Lingula flags als aus Tremadoc
angeführt. Da Etheridge in Foss. of the Brit. islands, Vol. I. nicht

diese Form aus Tremadoc angiebt, ist die ältere Angabe wohl irr-

thümlich gewesen. — Die von Etheridge ebendaselbst angegebene

Art Äsaphus insperatus, Salt., ist mir unbekannt.
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wahrscheinlich identisch, oder jedenfalls sehr nahe ver-

wandt sind.

Ogygia scutatrix; Salter, sollte nach Etheridge's Angabe sowohl
in „Lower und Upper Tremadoc" in North Wales als

auch in „Lower Arenig" bei St. Davids vorkommen.
Diese Art ist ganz sicher keine Ogygia, sondern gehört

irgend welcher Untergattung von Niobe an, — welcher,

kann nicht entschieden werden, da das Kopfschild zu

unvollständig bekannt ist.

Asaphellus affinis, Salter, unterscheidet sich nur wenig von
Ä. Homfrayi, Salter; beide gehören, wie ich schon früher

(siehe oben) nachgewiesen habe, zu einer Untergattung

von Niobe. Da diese Untergattung (und sogar die Art

A. Homfrayi, Salter) nach Callaway auch in den Shineton

shales vorkommt, ist dieselbe, obwohl im skandinavischen

Norden nicht nachgewiesen, unzweifelhaft wie NioTje selbst

eine charakteristische Gattung der Euloma-Niobe-Fauna

(Ceratopygenfauna).

Psilokephalus innotatus, Salter (und vielleicht auch wohl Pä. (?)

inßaius, Salter ?) steht nach meinen Notaten über die

Exemplare im Museum in Jermyn street nahe bei der

Art Symphysurus incipiens, Brögg. der Zone 3 a a im
Kristianiagebiet. Wenn specifisch verschieden, sind die

beiden Arten jedenfalls nahe verwandt und gehören der-

selben Gattung, und zwar einer besonderen Unterabtheilung

der Gattung Symphysurus an.

Ampyx prænuntius. Salter, wird von Efheridge (1. c. P. 365)

sowohl von den „Upper Lingula flags" als aus „Lower

und Upper Tremadoc" (P. 518 doch nur aus „Upper Tre-

madoc") erwähnt. Die Gattung Ampyx ist auch im nor-

wegischen Ceratopygenkalk durch die Art A. domatus,

Ang., repräsentirt; diese Art ist jedoch gänzlich verschieden

von A. prænuntius und gehört einer anderen Gruppe von

Ampyx-Arten an (Subgattung Lonchodomas, Ang.)- Da-

gegen findet sich im Phyllograptusschiefer (= Lower &
Middle Arenig) Dalekarliens ^) eine Ampyx-Art: A. pater,

1) Siehe G. Holm, Bihang tili k. Vet. Akad. Handl. B. 6, No. 9, 1882,

Sep. P. 12 & Tab. Fig. 1.3-14.
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Holm, welche der betreffenden englischen Art (auch durch

die sehr geringe Grösse) näher steht, obwohl distinct

specifisch verschieden.

Dikelokephalus (?) furca, Salter, entspricht wie oben (P. 177)

erwähnt wurde, aller "Wahrscheinlichkeit nach ziemlich nahe

der südfranzösischen Art: DiTiéloliepliaUna Barroisi, Mun.
Chalm. & Berg., sowie der DiJc. dicrœura, Ang. (siehe

oben) aus dem norwegischen Ceratopygenkalk. Die Art

dürfte deshalb wohl als Dikelokephalina furca, Salter oder

vielleicht als DikeloTiephalina dicrœura, Ang., Var. furca,

bezeichnet werden können.

Angelina Sedgwickii, Salter, wurde von Salter nur aus dem
Upper Tremadoc angeführt; GeiMe führt diese Art (1. c.

P. 729) speciel vom „Lower Tremadoc" an. Diese Art

steht der grossen Form von ParaholiveUa limitis, Brögg.,

aus dem Ceratopygenschiefer und dem Schiefer 3 a a des

Kristianiagebietes ziemlich nahe, so nahe, dass es wohl

wahrscheinlich ist, dass Parabolinella und Angelina nicM

zwei verschiedenen Glattungen der grossen Familie OJenidœ

angehören. Specifisch sind die beiden genannten Arten

jedoch deutlich verschieden, unter anderm dadurch, dass

A. Sedgivicliii eine ganz glatte Grlabella, Parah. Ihnitis,

dagegen eine oft tief gefurchte Glabella besitzt (Analogien

finden sich z. B. bei den nahe verwandten Cyclognatus-

Arten mit glatter, bei den Peltura-Arten mit gefurchter

Glabella). Beide Arten zeichnen sich durch ihre bedeu-

tende Grösse, welche nicht von anderen Gattungen der

Olenidce erreicht wird, aus. Es ist ferner bemerkenswerth,

dass sowohl A. Sedgwickii als die oben erwähnte zu der

Gattung Paraholinella gerechnete Art von den Shineton

shales Par. (?) iriariJiriis, Call., beide 15 Glieder am Thorax

besitzen sollen. Für die nordischen Parabolinella-Arten

ist die Anzahl der Glieder am Thorax nicht bekannt, aber

jedenfalls bedeutend.

Conocoryphe depressa, Salter. Salfer (und Etheridge) führten

in ihrer Beschreibung der Fauna von North AVales im

Ganzen 20 verschiedene Arten der Gattung Conocoryplie

auf; von diesen sind nur einige Arten aus dem unteren

Theil der Schichtreihe, namentlich aus den Paradoxides-
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Schiefern (Menevian) wirkliclie Conocoryphe-ArteB . Sämmt-

liche aus den „Upper Lingula flags" (Dolgellv, Belt) und

„Tremadoc" angefüiirte Arten gehören nicht der Gattung

Conocoryplie an. sondern anderen Gattungen {Gydognatlms,

Paraholinella, Euloma, Apatokephalus). ConocorypJie depressa,

Salter, ist dann auch keine Conocoryplie. Xach den Exem-

plaren im Museum in Jermyn street, wie nach Sa'iers

Beschreibung zu urtheilen, dürfte diese Art der Gattung

CydognatJius zugehören. Das Mittelstück des Kopfschildes

ist nach der Form der Glabella (welche, wie bei Cydo-

gnatJius cof-tatus, Brögg.. fast glatt ohne Furchen ist), mit

den kleineu weit nach vorn belegenen Palpebralloben

nicht verschieden von demjenigen von CydognatJius ] die

Anzahl der Glieder von Thorax ist, wie bei CydognatJius

micropygus 12, die Pleuren wie bei den Cydognatliiis-Y ornie-n.

quer abgeschnitten, nicht zugespitzt; auch die Form des

Pygidiums stimmt. Xur die losen "Wangen des Kopf-

schildes sind auf Salter's Figuren mit Hörnern versehen,

was nicht stimmen würde. Im Texte sind aber die losen

Wangen nicht erwähnt und sind ziemhch sicher nicht

beobachtet, da sie sonst gewiss in der Artdiagnose er-

wähnt gewesen wären (confr. die Diagnose von Con. vexata,

Mon. geol. survey, Vol. III, 1. c. P. 502). Ich glaube

deshalb, dass die Behauptung nicht zu gewagt ist, dass

Con. depressa, Salter, in der That eine Art der Gattung

CydognatJius ist, welche auch im Kristianiagebiet im aller-

obersten Theil der Alaunschiefer 2 d, und im untersten

Theil der Ceratopygen-Zone im Schiefer mit SyynpJiysurus^

incipiens, Brögg., 3aa vorkommt^). Dasselbe gilt wohl
auch

Conocoryphe verisimilis, Salt., welche mit ihrer ganz glatten

Glabella höchst wahrscheinlich auch eine Cydognattis-Åxt

ist. Auch hier sind an der Figur die losen Wangen mit

Spitze a versehen, im Texte stehen sie aber nicht erwähnt

(indem der Ausdruck: „genisque latioribus, oculis proprio-

ribus" sich wohl auf die festen Wangen bezieht).

Aller Wahrscheinlichkeit nach gehört endlich auch noch

eine dritte Art

^) Sielie auch schon „Die sil. Etagen 2 & .S" P. 111.
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Conocoryphe simplex, Salt. (1. c. P. 501) zu der G-attung

Cydognathus ] die ganz glatte Grlabella ohne Furcheu, die

weit nach vorn belegenen kleinen Augen sind auch hier

maassgebend. Diese Art sollte angeblich aus den „Upper
Lingula flags", nicht aus „Tremadoc" stammen.

Ausser den jetzt erwähnten sogenannten Conocoryphe-

Arten hatte Salter'^) noch aus den „Upper Lingula flags"

von Penmorfa church und Ogof ddu zwei andere Cono-

coryphe-Arten beschrieben, welche aller Wahrscheinlichkeit

nach ebenfalls aus Schichten, jünger als die Dictyograptus-

Zone, also aus dem, was ich zu „Lower Tremadoc" rechnen

würde, stammen, nämlich Conocoryphe invita, Salt, und

Conocoryphe abdita. Salter. Von diesen Arten ist die

erstere, wie schon oben (P. 182) näher erwähnt wurde^ sicher

eine Art von ÄpatoJcepJialus, die zweite, wie schon von Lin-

narsson angedeutet, eine Art der Ga.ttu.ng Euloma, Schon ein

Blick auf Salter s Figur der letzteren Art genügt um sich

davon zu überzeugen. Salter hat, obwohl er Apato-

kephalus invitus und Euioma abditum, wie ich sie also

nennen will, als nahe verwandte Formen betrachtete,

dennoch ganz richtig mehrere charakteristische Unter-

schiede hervorgehoben: erstens den doppelt so breiten

Zwischenraum zwischen dem Yorderrand der Grlabella und
der Randfurche, zweitens, dass die Augen durch eine

gewölbte Zwischenpartie von der Glabella geschieden,

nicht dicht an der G-iabella belegen sind. Auf der

Figur sind auch die charakteristischen Augenleisten der

Euloma-Arten eingezeichnet. Die punktirte ßandfurche

beider Formen wurde schon oben erwähnt.

Das Vorkommen dieser beiden Gattungen ApatökepJialus

und Euloma, welche ganz besonders charakteristische

Ceratopygenkalk-Gattungen sind, bildet einige sehr wich-

tige Berührungspunkte zwischen den wallisischen und

skandinavischen Ablagerungen dieser entlegenen Zeit.

Ich kann nicht daran zweifeln, dass die genannten „Lin-

gula flags" - Schichten mit diesen Arten thatsächlich zu

„Lower Tremadoc" gerechnet werden müssen.

1) Mem. of the geol. survey. Vol. III (2 ed.), 1881, P. 500 und 501

und Tab. 4, Fig. 5, 6, 7, Tab. 7, Fig. 6; und Tab. 5, Fig. 13.
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Da beide Arten offenbar nach, schlecht erhaltenen

Schieferexemplaren beschrieben sind, ist die Beschaffen-

heit der Schale nicht erwähnt; ob die Euloma-Art von
der entsprechenden norwegischen Form specifisch ver-

schieden ist, lässt sich demnach nicht entscheiden.

Agnostus princeps. Salter, ist eine Art, welche angeblich

sowohl in den „Upper Lingula flags" als auch in

(Lower und Upper) Tremadoc vorkommen soll. Es dürfte

wohl hier wahrscheinlich sein, dass verschiedene Arten

unter einem gemeinsamen Namen vereinigt sind. Ein
näherer Vergleich mit den skandinavischen Agnostus-Arten

lässt sich nach den Figuren und der Beschreibung allein

nicht durchführen^).

Die Fauna des „Lower Tremadoc" aus N. "Wales zeigt

somit eine Mischung von Formen, welche zum Theil noch mit

Arten der obersten Schichten der Lingula flags (Dolgelly

group, Belt) nahe verwandt sind (wie z. B. Agnostus princeps,

Salt., CyclognathusQ) depressus, Salt.), theils auch noch Arten,

weiche, als den Familien ÄsapJiidce (Niohe Homfrayi, Salt., Niobe

{Asaphellusl) scutatrix, Salter, Asophellus affinis, Salt., Sym-

physurus innotatus, Salt.) und Trinucleidœ {Ampyx prœnuntius,

Salt.) zugehörig, den Charakter einer ordovicischen Fauna auf-

weisen.

Ganz dasselbe finden wir auch in den Zonen 3 a a, 3 a /i

und 3 a ;/ im Kristianiagebiet ; auch die hiesige Euloma-Fauna

ist eine derartige gemischte Fauna.

Da nun eine ganze Anzahl Arten aus North Wales theils

sehr nahe verwandt, ja vielleicht identisch mit Arten aus

dem Kristianiagebiet sind (Niohe Homfrayi, Salt, und N. insignis,

Linrs., PsilokepJialus innotatus, Salter, vielleicht identisch mit

Symphysurus incipiens, Brögg., DikeloJcephalina furca, Salt, und

DiJc. dicræura, Ang.), theils mit dort auftretenden Arten doch

so nahe verwandt sind, dass sie als vicarirende Formen

^) Endlich wird aus Lower Tremadoc auch. Dionide atra, Salt, angeführt
;

es sind jedoch angeblich nur zwei Pygidien gefunden worden und

es dürfte wohl höchst zweifelhaft sein, ob diese wirklich der

sonst erst aus viel jüngeren Schichten bekannten Gattung Dionide

angehörten? Etheridge führt diese Art (Foss. of the Brit islands)

in 1888 nur aiis Arenig an.
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betrachtet werden können {Cyclognatus depressus, Salt., Cycl. veri-

similis, Salt, und Cycl. simplex, Salt , nahe verwandt mit

Cyclognatus micropygus, Linrs. und anderen Cyclognathus-Aiten

des Kristianiagebietes, ÄpaioJcephalus invitus, Salt., verwandt

mit Apat. dubius, Ijinrs., Euloma dbditum, Salt., verwandt mit

Euloma ornatum, Ang. o. s. v.); und da ferner im untersten

Theil des L. Tremadoc von mehreren Verfassern noch JDictyo-

nema sociale, Salt. (= Dictyogr. ßaheUiformis, Eichw.) angegeben

wird, ist es nicht zweifelhaft, dass Lower Tremadoc in N. Wales
in der That sehr nahe der Euloma-Niohe-(Gera.to-pjgeii)Zone

des Kristianiagebietes, und zwar eben dem unteren Theil der-

selben, 3 a a und 3 a ß entspricht.

Aus den zu „Upper Tremadoc" gerechneten Ablage-

rungen aus North Wales sind folgende Arten angegeben:

Ogygia (?) scutatrix, Salter.

— Selwynii, Salter.

— peltata, Salter^).

AsapJiellus Homfrayi, Salter.

— affinis. Salter.

Ampyx prænuntius. Salter.

DiheloTiephalus (?) furca, Salter.

Cheirurus Frederici, Salter.

Angelina SedgwicJcii, Salter.

Olenusi^.) impar.. Salter.

Conocoryphe (?) vexaia. Salter.

— (?) olenoides. Salter.

Agnostus princeps. Salter.

Ausserdem eine Anzahl Brachiopoden, Pteropoden, ein

Paar Bellerophon-Arten, ein Orthoceras (0. sericeum, Salter)

etc., die für den Vergleich weniger Interesse haben.

Die mit „Lower Tremadoc" gemeinsamen Arten kommen
angeblich in den unteren (Passage-beds) Schichten vor.

1) 0(j peltata, Salt, wird in B. Etluriäge's Foss. of tlie Brit. islands,

V-ol. I, P. 60, sowohl aus Tremadoc als aus Arenig angegeben.

Ebenso Olenus imjjar., Salt, sowohl aiis Lingula flags als aus Trema-
doc lib. P. 61).

Etheridge führt (ebendaselbst P. 45) auch Calymene l^limicnhachii,

Brongn. aus Tremadoc (dagegen nicht aus Arenig) an. Da es als

höchst wahrscheinlich angesehen werden muss, dass diese Angabe
auf irgend einen Irrthum beruht, ist dieselbe hier nicht berück-

sichtigt.
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Ogygia(?) Selwynii, Salter, ist ebenso wenig wie Ogygia scutairix,

Salter, eine echte Ogygia: nach meinen Notaten über

Exemplare im Museum in Jermyn street wäre diese Art

wahrscheinlich eher eine echte Niobe; dagegen würde die

Angabe von kurzen spitzen AVangen-Hörnern streiten;

ebenso stimmt das Hypostom liach Salter s Figur weniger

gut mit Niobe überein. AVas aber die AVangen-Hörner

betrifft, so wurden von Salter solche zuerst auch für seine

Ogygia peltata angegeben, welche (sowohl nach Salter's

späterer berichtigten Beschreibung in Mon. of Br. trilob.

P. 177 und Tab. 25, als nach meinen Beobachtungen an

Exemplaren in Jermyn street) sicher eine echte Niobe ist.

Eine bestimmte Meinung über Ogygia (?) Sehvynii wage
ich somit nicht auszusprechen, aber eine Ogygia ist diese

Art jedenfalls nicht.

Asaphellus Homfrayi, Salter, wurde schon oben erwähnt; es

ist das Vorkommen dieser Art im Upper Tremadoc auch

deshalb von Interesse, weil dadurch ein Verknüpfen mit

der Fauna der „Shineton shales" in Shropshire möglich

ist.

Chirurus Fridericl, Salter, steht jedenfalls dem Gh. foveolatus,

Ang., aus dem nordischen Ceratopygenkalk sehr nahe;

die unvollständige Erhaltung beider Arten erlaubt keinen

näheren Vergleich. Beide Arten gehören der in neuester

Zeit von F. B. Cowper Meed (Evol. of the genus Cheirurus,

Geol. mag. 1896, P. 119) aufgestellten Untergattung Ana-

cheiriirus an.

Angelina Sedgwickii, Salter, \^nrd mit Asaphellus Homfrayi,

Salter, als die am meisten charakteristische Art für „Upper

Tremadoc" in North AVales erwähnt. Die Art schliesst

sich, wie oben erwähnt, wahrscheinhch den Paraholinella-

Arten des Kristianiagebietes nahe an. Dasselbe gilt nach

meiner Ansicht auch von

Olenus (?) impar.. Salter, welcher ziemlich sicher eine Para-

bolinella-Art ist und möglicherweise auch

Conocoryphe (?) vexata, Salter, welche Salter und Etheridge

selbst als „an obscure species" bezeichneten.

Conocoryphe (?) olenoides, Salter, ist ebenso wenig eine Cono-

coryphe; die ungehörnten AVangenschilder deuten auf eine
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Verwandscliaft mit Cyclognathus (?), doch, ist die Zeichnung

und Beschreibung zu unvollständig, um einen sicheren

Vergleich zu gestatten.

Auch die Fauna des „Upper Tremadoc" hat somit ganz

den Charakter einer Ceratopygenkalk-Fauna. Die angeblichen

Ogygia-Arten gehören nicht dieser Gattung an, welche in AVales

wie in Skandinavien und sonst überall erst in höheren

Schichten (ungefähr vom Alter der Grraptolithen-Fauna mit

Didymograptus Murchisoni, Beck = Did. geminus, His.) auftritt.

Und sämmtliche übrige Arten der Fauna gehören G-attungen

und Formentypen an, welche keinen jüngeren Charakter besitzen

als die Ceratopygenkalkfauna.

Es entgeht mir freilich nicht, dass nach der Annahme
von Homfray, Hicks'^), Lapworth u. A. die „Upper Tremadoc^^-

Ablagerungen in North Wales mit den zu „Lower Ärenig^'

gerechneten Ablagerungen bei St. Davids in South Wales
gleichwerthig sein sollten^).

Die Zusammenstellung sollte auf faunistische Übereinstim-

mung begründet sein, indem in den Lower-Arenig-Schichten

bei St. Davids in South Wales die Upper-Tremadoc-Arten von
North Wales: Asaphellus Homfraiji, Salt, und JVïo&e(?) (Ogygia)

scutatrix. Salter mit Graptolithen {Didymograptus exiensus, Hall,

D. pennatulus, Hall, D. sparsus, Hopkins., PhyUograptus stella,

Hopkins., Trigonograptus truncatus, Lapw., T. ensiformis. Hall

und einigen Cladophoren) zusammen vorkommen sollen.

Diese Glraptolithenfauna entspricht entschieden dem
untersten Theil des G-raptolithschiefers 3 b (Tetragraptus-Phyllo-

graptus-Zone) des Kristianiagebietes, wo ich selbst Didymo-

graptus extensus, Hall gefunden habe. Es dürfte demnach sehr

wahrscheinlich sein, dass diese zum „Lower Arenig" gerechnete

Zone aus S. Wales in der That auch ein Aequivalent des

unteren Theiles des Graptolithschiefers 3 b des Kristiania-

gebietes darstellt.

Daraus scheint aber nicht zu folgen, dass dieser „Lower

Arenig" in South Wales und der „Upper Tremadoc" aus

N. Wales einander entsprechen. Denn im „Upper Tremadoc"

1) Siehe Quart, journ. of the geol. soc. B. 29, P. 43, B. 31. P. 175:

„I now feel convinced that the Upper Tremadoc beds should be

classed with the Arenig group".
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in N. Wales ist, soviel mir bekannt, die genannte Lower-

Arenig-Graptolithen-Fauna nicht entdeckt und von den einzigen

gemeinsamen Trilobiten ist die eine Art Niöbe (?) scutatrix eine

wenig scharf abgegrenzte Art, die zweite Asaphellus Homfrayi,

Salt., ist zugleich von der unzweifelhaften £'ï*/oma-Fanna (3 a a

bis 3a/j) der „Shineton shales" angeführt. Dagegen fehlen im

L. Arenig von St. Davids die nicht geringe Anzahl Arten aus dem

Upper Tremadoc in N. Wales mit entschieden älterem Gepräge

(namentlich die mit den Parabolinella-Arten der ÆJw^oma-Fauna

verwandten Formen: Angelina SedgtvicMi, Salt.,- Parabolinella (?)

vexata, Salt, und Paraholinella (?) impar., Salt.), während um-

gekehrt von St. Davids schon ein Trinucleus sp. von HicJcs ange-

führt îvird, welches . wieder hier auf entschieden jüngeren Charakter

deutet.

So viel sich diese Verhältnisse aus der Entfernung und

nur aus den vorliegenden Angaben in der Litteratur beur-

theilen lassen, möchte ich deshalb dazu geneigt sein, diese

Zusammenstellung des Lower Arenig von Hichs in South

Wales bei St. Davids mit dem „ Upper Tremadoc^'' von North

Wales für etwas fraglich zu halten. Selbstverständlich wage
ich es nicht, dieser meiner Anschauung den Angaben der

hervorragenden englischen Autoren gegenüber viel Gewicht

zuzuschreiben; aber so viel dürfte wohl aus der Erfahrung

vom Kristianiagebiete hervorgehen, dass eine Revision dieser

Zusammenstellung an Ort und Stelle wünschenswerth wäre.

Ich führe deshalb hier bei dieser Gelegenheit vorläufig

die beiden Abtheilungen „Lower und Upper Tremadoc^'' aus North

Wales als gute Aequivalente mit der Euloma-Niobe-Fauna

(oder Ceratopygenkalkzone, 3aa, 3 a/? und 3 a;/) des Kristiania-

gebietes auf, indem ich ausdrücklich bemerke, dass der unterste

Theil von Lower Tremadoc (mit Dictyograptus flabelliformis,

Eichw.) schon der Zone 2 e, dem Dictyograptus-Schiefer des

Kristianiagebietes entspricht, während der alleroberste Theil

des „Upper Tremadoc" vielleicht schon dem unteren Theil

von 3b (demTetragraptus-Phyllograptus-Schiefer) im Kristiania-

gebiete entspricht^).

^) Es ist somit nicht riclitig, wenn z. B. G. F. Matthew (in seiner Ab-
handlung über „The Protolemis-Faiina", Trans. New York Akad.
of Sc B. 14, P. 102) „Lower Tremadoc" mit der „Peltura rauna"
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Es ist bei dieser nicht geringen Übereinstimmung zwischen

dem ^^Lower und Upper Tremadoc" in North Wales und der

Schichtenreihe 3aa. Saß und. 3ay im Kristianiagehiet recht be-

merkenswerth, dass während an der letzten Stelle diese ganze

Schichtmächtigkeit nur ungefähr 5—15 Meter beträgt, dieselbe

nach Hicks und anderen für die Tremadoc-Ablagerungen in

N. "Wales nicht weniger als ca. 300 Meter (ca. 1000 Fuss)

sein sollte.

2. „Tremadoc" von St. Davids, South Wales.

Bei weitem weniger übereinstimmend mit der Niobe-

Euloma-Fauna, 3aa, 3a/i und 3a/ des Kristianiagebietes ist

die Fauna der von HicWs (1. c. B. 29) beschriebenen Tremadoc-

Ablagerungen von St. Davids in South Wales.

Von Trilobiten-Gattungen wurden aus diesen Ablagerungen

von Ricks nur zwei angeführt: Niobe und Neseuretus.

Was zuerst die Æo&e-Arten betrifft: N. .Menapiensis, Hicks

und N. Solvensis, Hicks, so habe ich früher (siehe oben)

nachgewiesen, dass sie nicht echte Niobe-¥ormen sind, indem

erstens das Hypostoma abweichend ist und ausserdem noch

die losen Wangen in spitze Hörner ausgezogen sind. Ich

rechne dieselben deshalb zu der Untergattung Asaphellus,

welche in Skandinavien bis jetzt nicht mit Sicherheit beob-

achtet worden ist, aber {Asaphellus Homfrapi, Salter & Ä. affinis

Salt.) aus den „Shineton shales", sowie aus dem „Tremadoc"

in North Wales (namentlich in dessen oberem Theil) repräsen-

tirt ist.

Die Grattung Neseuretus (mit den muthmaasslichen Arten (?)

N. Bamseyensis, Hicks, N. quadrattis, H., N. recurvatus, H. und

N. (?) elongatus, H.) scheint mir nach der schlechten Erhaltung

und „Upper Tremadoc" allein mit der „Ceratopyge-Fauna" zasammen-

stellt. Auch Credner stellt (Elemente der Geologie, 7. Aufl. 1891)

in seiner „Gliederung und Parallelisierung des Kambriums" (1. c
P. 397) „Dictyonemaschiefer von „Kristiania" und von „Scliweden"

mit „Tremadoc" in England und der Fauna von Leimitz bei Hof"
zusammen, sowie auch in seiner „Gliederung und Parallelisirung der

Silurformation" (1. c. P. 420) den „Kalk mit Ceratopyge forficula von

Schweden" luit „Arenig" in England und „Grès armoricain" in Frank-

reich zusammen. Von derartigen Missverständnissen könnte aus der

Litteratur eine lane-e Reihe citirt werden.
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der stark schiefgedruckten und in allerlei Weise deformirten

Exemplare, welcke Micks abgebildet hat, schwierig zu beur-

theilen zu sein. Hicks selbst und nach ihm Salter und Etheridge

(Geol. of N. Wales, 2nd ed. P. 526, 1881) betrachteten die

G-attung als eine Collektivgattung^); mir scheint dies nach den

Figuren in Hicks Abhandlung nicht eben besonders einleuch-

tend. Die Unterschiede von den ordovicischen Arten der

Gattung Homalonotus (Untergattung „Brongniartia^^^)), dürfte

in der That nicht so ausserordentlich bedeutend sein.

Die neuerdings von J. Bergeron aufgestellte Gattung Cah/-

menella^) aus „gres à Trinucleus" du Glauzy, près Vailhan

(Hérault), also aus ordovicischen Schichten, erinnert auch

ziemlich an einige der Figuren von Hicks. Die Gattung

Neseuretus scheint somit am nächsten als eine Stammgattung

der späteren Homaîonotus-Form.en aufgefasst werden zu müssen.

Ausserhalb England und Wales ist diese Gattung nicht sicher

bekannt, so dass ein Vergleich mit anderen Faunen auf Grund
ihres Auftretens nicht möglich ist.

Mit diesen beiden Gattungen Äsaphellus und Neseuretus

tritt nach Hicks ferner eine auffallend reiche Lamellibranchi-

aten-Fauna auf (12 Arten der Gattungen Gtenodonta^ Palœarca,

Glyptarca, Davidia, Modiolopsis), 5 Brachiopoden (der Gattun-

gen Lingiäella und Lingula, Oholella und Orthis), zwei Bellerophon-

Arten, eine Hyolithus-Axi, eine Orthoceras-Art und zwei sehr

interessante Echinodermen: Palceastrina Bamseyensis, Hicks und

JDendrocrinus camhriensis, Hicks*).

ij L. c. : „This singular genus can hardly be placed in any family,

having affinities with three or four; it is related to Dikelokephalus

through its pygidium, and to Calymene and Homalonotus through
the thoracic segments and the glabella finds affinity with some forms

of the Conocephalidæ". Die Analogie mit Dikelokephalus konnte
ich nicht entdecken.

2) Salters Mon. of Brit. trilob. P. 104 und 109 ff. und Tab. 10 ; ebenfalls

die Abhandlung von Bigot in Bull, de la soc. géol de France, T. 16,

P. 419; siehe auch Barrande, Syst. Sil. B. I Tab. 34.

^) Bull, de la soc. géol. de France 3 Ser. T. 18, P. 365: „Sur une forme
nouvelle de trilobite de la famille des Calymenidæ (genre Caly-

menella).

*) Neseuretus Bamseyensis, Hicks und Orthis carausii, Sait, sind von
Hughes (Quart, journ. geol. soc. 1880, P. 337) auch auf Anglesey in

dem Tremadoc von S. Wales entsprechenden Ablagerungen gefunden.
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Überblicken wir diese Fauna, so lässt sich nach meiner

Auffassung niclit einsehen, dass dieselbe im Vergleich mit der

Tremadoc-Fauna von North Wales ein besonders altes Gepräge
besitzen solle, sie ist gar nicht faunistisch „closely allied to

that of the Lingula flags", wie Hicks sich ausdrückt; im Gegen-

theïl a priori möchte man annehmen, dieselbe sei eher jünger als

diejenige von N. Wales. Alle die an die Olenus-Etage erinnern-

den Trilobiten aus dem Lower und Upper Tremadoc in N. AVales

fehlen, und die Neseuretus-Äxten sowie die reiche Lamelli-

branchiaten-Fauna machen entschieden eher einen jüngeren

Eindruck.

Es ist mir deshalb unverständlich mit welchem Recht

Hichs diese Fauna von St. Davids als eine relativ ältere Fauna,

somit als ganz speciel Lower Tremadoc betrachtete, während

er (1. c. B. 29, P. 42 Tafel) den „Lower Tremadoc" von Noith

"Wales als „Middle Tremadoc" aufführte und den „Upper

Tremadoc" von North Wales, wie oben erwähnt, als = Lower
Arenig von St. Davids betrachtete.

Mir will dies nicht einleuchten. Wenn ein Alters-

unterschied vorhanden wäre, würde ich entschieden eher die

Tremadoc-Fauna von St. Davids als die jüngere ansehen.

Das wahrscheinlichste ist wohl aber, dass die Tremadoc-Ablage-

rungen von St. Davids als Seichtwasserhildungen („grey flaggy

sandstones") nur eine gleichzeitige, anders ausgebildete Facies

der in tieferem See abgesetzten Tremadoc-Ablagerungen von

N. Wales darstellen, und deshalb eine so ganz abweichende

Fauna führen. In den untersten Arenig-Schichten, welche

schon aus „very fine black slates and shales" bestehen, sind

dann wieder Tiefseeformen vorhanden, hier sind dann Asaphellus

Homfrayi, Salt, und Niobe (?) scutatrix, Salt, sowie die ersten

Didymograptus-Arten schon vorhanden.

Nach dieser Auffassung entspricht die mehr als 300 Meter

(1000 Fuss) mächtige Sandsteinablagerung des Tremadoc von

St. Davids als eine besondere Seichtwasser-Facies, mit aus

diesem Grund abweichender Fauna, der Euloma-Niobe-Fauna

des Kristianiagebietes 3 a, sowie (den Shineton shales in Shrop-

shire (?) und dem „Lower? und) Upper Tremadoc" in North

Wales.
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Nacli der liier angenommenen Auffassung würden demnacli

sowobl die von Callaway beschriebene Tremadocfauna aus

den Sliineton shales als auch die unter dem Namen „Lower

und Upper Tremadoc" von North "Wales, namentlich von

Salter beschriebene Fauna (und endlich auch noch die von

Hicks beschriebene Tremadoc-Fauna von 8t. Davids in South

Wales (?) alle) der Niobe-Euloma-Fauna oder „Ceratopygenkalkr

fauna im skandinavischen Norden (Et. 3aa, 3a/5 und 3a/ des

Kristianiagebietes) entsprechen. Alter und unmittelbar unter-

lagernd sind Alaunschiefer mit Bidyograptus ß,dbelliformis.i

Eichw. ^) und unmittelbar überlagernd sind Schiefer mit der

ältesten Didymograptus-Fauna {Didymogr. extensus, Hall etc.),

welche das reiche G-raptolithen-Niveau 3 b anfängt (dessen mitt-

lerer und oberer Theil mit zahlreichen Didymograptus-, Tetra-

graptus-, Oktograptus-, Dichograptus- und Phyllograptus-Arten

genau dem „Middle Arenig", dem Skiddaw-Schiefer, dem
Ballantrseterrane^), der Graptolithen-Zone P des Quebec-group

in Canada, dem G-raptolithen-Schiefer in Arkansas, in Victoria

in Australien etc. entspricht).

Zur besseren Übersicht giebt die folgende Tabelle eine

Zusammenstellung der vicarirenden Trilobiten-Arten in der

englischen Tremadoc-Fauna und in der Niobe-Euloma-Fauna

(3 a) des Kristianiagebietes. Einige zweifelhafte Arten (z. B.

Dionideatra, Salt., Olenus Salteri, Call.. SphceropMalmus alatus{T),

Boeck) sind nicht mitgerechnet.

1) Die Schichten mit Dict.flahelliformis werden von den meisten englischen

Autoren selbst zum untersten Theil von „Lower Tremadoc" ge-

rechnet.

2) Geol. mag. 3 ser. B. 6, (1889), p. 68.

Nyt Mag. f. Naturv. XXXV. in. 14
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Trilobiten aus „Tremadoc".
Vikariirende Arten des

Kristianiagebietes.

Niobe Homfrayi, Salt.

— peltata, Salt.

— (?) scutatrix, Salt.

— (Ptychoclieilus?) Selwynii,

Salt.

Asaphellus Homfrayi, Salt.

— affinis, Salt.

— Menapiensis, Hicks.

— Solvensis, Hicks.

Symphysurus ? (Piatypeltis)

Croftü, CaU.
— (?) innotatus, Salt.

— (?) inflatus, Salt.

Dikelokephalina furca, Salt.

Apatokephalus invitus, Salt.

Euloma monile, Salt.

— abditum, Salt.

Neseuretus ßamseyensis,

Hicks.

und andere Nesouretus-Arten.

Cheirurus Frederici, Salt.

Licbapyge cuspidata, Call.

Ampyx prænuntius, Salt.

Sbumardia Salopiensis, Call.

Angelina Sedgwickii, Salt.

Patabolinella impar, Salt,

— triartbrus. Call.

— (?) vexata, Salt.

Cyclognatbus (?) depressus, Salt.

— (?) verisimiHs, Salt.

— (??) olenoides. Salt.

Agnostus princeps (?) Salt.

— dux. Call.

— Barlowii, Belt

(-)

(-)

cfr. Niobe insignis, Linrs.

cfr. Sympbysurus incipi-

ens, Brögg.

cfr. Dikelokepbalina

dicræura, Ang.

Apatokepbalus serratus,

Boeck,

cfr. Euloma ornatum.

Ana:.

Cbeirurus forveolatus,

Ang.

cfr.Ampyx domatus,Ang.

für die G-attung, Amp.
pater, Holm in .3 b,

(Dalarne) f. d. Species.

= Sbumardia pusüla,

Sars.

cfr. ParabolineUa limitis,

Brögg.

/ cfr. Cyclognatbus micro-
' pygiis. Linrs.

cfr. Agnostus Sidenbladbi,

Linrs.
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Bayern.

Fauna von Hof {Leimits-Schichten).

Einen näheren Vergleich zwischen der Fauna von Hof in

Bayern^) habe ich schon früher ^) bei mehreren Gelegenheiten

versucht; eine derartige Zusammenstellung lässt sich jetzt

vielleicht mit noch grösserer G-enauigkeit als früher durch-

führen. Indem ich hier den Vergleich auf die Trilobitenfauna

beschränke (die übrigen Fossilien von Hof, einige Hyolithus-

Arten, einige kleine Brachiopoden und eine Cystidé spielen

keine Rolle), will ich versuchen, aus dem dürftigen Materiale dem
wahren Charakter der Fauna so nahe als möglich zu kommen.

1. Die Ceratopygenkalk-Gattung Euloma ist unzweifelhaft

durch das von Barrande als Conocephalites Geinitzi, Barr, be-

schriebene Kopfschildstück repräsentirt
; hierzu gehören wohl

auch einige der als Conocephalites quœsitus, Barr, bezeichneten

Pygidien. Ich betrachte es ferner auch als überaus wahr-

scheinlich, dass die als Conocephalites Münsteri. Barr, beschrie-

bene Form derselben Euloma-Art angehört; die Anzahl von

13 Gliedern ist dieselbe bei Euloma monile, Salter, aus den

Shineton shales; bei Euloma Filacovi, Mun.-Chalm. & Berg,

wird die Anzahl zu 12 angegeben, die Figuren Bergerons zeigen

aber (wenigstens) 13. Auch die gerade Form der Pleuren

spricht für die Auffassung des Con. Münsteri^ Barr, als einer

Euloma-Axi.

Ob diese Euloma-Art, welche ich also als Euloma Geinitn,

Barr, (emend. Brögg.) zusammenfassen will, von Eul. ornatum.

Ang. verschieden ist, lässt sich nicht entscheiden.

2. Die Ceratopygensohiefer-Gattung Parabolinella dürfte

durch die sogenannten Olenus-Arten Barrande's : Olenus Gum-

heli, frequens und expectans, Barr, repräsentirt sein. Die Be-

ziehung der in den Fig. 14 bis 21 in Barrandes Abhandlung

dargestellten Theile auf eine einzige Art und auf die Gattung

Parabolinella ist kaum zu gewagt; ob diese Art von Par.limitis

des Kristianiagebietes specifisch verschieden ist, kann ich

nicht entscheiden. Ich fasse deshalb diese von Barrande

^) J. Barrande: „Faune silurienne des environs de Hof, en Bavière.

Prag 1869.

2) Sü. Et. 2 & 3. P. 146—147 ; siehe auch „Hyp. d. Asaph." P. 54—64.

14*
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angeführten Formen als Parabolinella Gtimheli, Barr, (emend.

Brögg.) zusammen.

3. Die Ceratopygenkalk-Gattung Dikeloheplialus ist viel-

leiclit durch, die ganz unvollständig bekannte Form Conoce-

phalites Bavaricus, Barr, (nur eine unvollständige Glabella)

repräsentirt; es ist jedoch dies sehr unsicher.

4. Das als Lichas primulus, Barr, beschriebene Pygidium

ist vielleicht nicht specifisch verschieden von der oben er-

wähnten Art Lichapyge cuspidata, Call, aus den Shineton

shales, eine höchst interessante Verknüpfung mit der Cerato-

pygenschiefer-Fauna von Shropshire, welche wieder der Fauna
3aa und 3a/? des Kristianiagebietes sehr nahe entspricht.

5. Chirurus gracialis, Barr, muss jedenfalls nahe verwandt

sein mit dem Oh. foveolatus, Ang. des Ceratopygenkalkes (und

Ch. Frederici, Salter, aus dem Tremadoc).

6. Ebenfalls dürfte Chirurus discretus, Barr, eine Amphion-

Art sein, einigermaassen nahe verwandt mit Amphion primi-

genus, Angelin.

7. Die Ceratopygenkalk-G-attung Niobe ist unzweifelhaft

durch die Arten Conocephalifes innotatus, Barr, und Conocephalites

discrepans, Barr, repräsentirt: beide Formen gehören wahr-

scheinlich derselben Art an (lange und kurze Form) und

können füglich als Niohe innotata, Barr, (emend. Brögg.) be-

zeichnet werden; vielleicht gehören auch einige der unter

Äsaphus Wirthi aufgeführten Pygidien (Fig. 26, 28 und auch

Fig. 40?) hier hin. Die Form scheint mit Niobe obsoleta, Linrs.

des Kristianiagebietes nahe verwandt. Sie unterscheidet sich

durch die an den Ecken abgerundeten losen Wangen sofort von

8. der als Äsaphus Wirthi, Barr, aufgeführten Art, welche

möglicherweise eine Äsaphellus-Art ist, verwandt mit Äsaphellus

Homphrayi, Salter, aus den Shineton shales, was jedoch erst

durch die Beobachtung des Hypostomes sicher entschieden

werden kann^). Jedenfalls gehört diese Art einer Untergattung

von Niobe an, und dann wohl eher Äsaphellus, als (siehe unten)

Ptychocheilus.

Die als Conocephalites extremus, Barr, abgebildete Grlabella

scheint mit Äsaphellus (?) Wirthi, Barr, vereinigt werden zu

müssen.

1) Siehe „Hyp. der Asaph." 1. c. P 63.



über die Verbreitung der Euloma-Niobe-Fauna. 213

9. Die cLarakteristische Gattung Symphysurus des Cerato-

pygenkalkes ist in der Fauna von Hof nicht mit Sicberheit

zu erkennen; vielleicht gehört das als Conocephalites (?) prohle-

maticus, Barr, abgezeichnete Pygidium einer kleinen Symphy-

surus-Art (?).

10. Von der als Agnostus Bavaricus, Barr, abgebildeten

Art scheinen beide Figuren das Kopfschild darzustellen; dies

stimmt ziemlich nahe mit demjenigen des Ä. Sidenhladhi,

Linrs. im Oeratopygenkalk überein.

11. Von den restirenden Formen ist nur die von Barrande

aufgestellte Gattung Bavarüla {B. Hofensis, Barr.) zu merken;

eine sichere Parallelisirung mit anderen Gattungen ist mir

gegenwärtig nicht möglich. Die als Calymene Tristani, var.

Bavarica aufgeführte Form ist wohl kaum verschieden von Bav.

Hofensis. Bavarüla ist vielleicht mit der Gattung Neseuretus

von Hicks verwandt aber nicht identisch.

Wir sehen, dass durch diese Revision in der Anzahl

der von Barrande aufgeführten Formen eine bedeutende Re-

duktion möglich erscheint, nämlich 18 Arten auf 10. Und die

meisten dieser 10 Arten gehören wieder Gattungen an, die für

die typische Ceratopygen-Fauna charakteristisch sind, unter

anderen zu Euloma, Niobe, Lichapyge. Das Verzeichniss der

Trilobiten von Hof sieht nach dieser Revision so aus:

Euloma Geinitd, Barr, (emend. Brögg.)

Paraholinella (?) Gümbeli, Barr, (emend. Brögg.)

Dikelohephalus (?) Bavaricus, „

—

Lichapyge primula, „ cfr. L. cuspidata. Call.

Chirurus gracilis, Barr.

Amphion discretus, „

Niobe innotata, „ (emend. Brögg.)

Asaphellus (?) Wirthi, Barr. —
Symphysurus (?) prdblematicus, Barr., (emend. Brögg.)

Agnostus Bavaricus, Barr. (cfr. A. Sidenbladhi, Linrs.)

Bavarüla Hofensis, Barr.

Es ist diese Fauna, wie Barrande auch annahm, eine

charakteristischegemischte Fauna, eine Übergangsfauna zwischen

der cambrischen und der ordovicischen Fauna, mit der Be-

grenzung derselben, welche nach meiner Ansicht die natürliche

ist. Es ist eine Ceratopygenschiefer- (Oeratopygenkalk) Fauna
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olme Ceratopyge, oder, wie icli sie lieber charakterisiren will,

eine echte „Euloma-Niohe-Fauna" , eine „Tremadoc"-Fauna mit

nur ganz wenigen eigenthümlichen Formen (Bavarilla). "Wahr-

scheinlicli kann hier in den Leimitzschicliten von Hof noch

eine reiche Ernte gehalten werden. Dass eine nur auf Barrande's

Figuren begründete Revision, wie die obige, ungenügend sein

muss, ist einleuchtend.

Böhmen.

Bei der nahen Übereinstimmung der Fauna von Hof mit

der Ceratopygenkalkfauna, ist es recht auffallend, dass im

nahe belegenen böhmischen Palæozoicum eine dem Ceratopygen-

kalk näher entsprechende Zone nicht nachweisbar ist. Die

Schichten von C nach Barrande's Eintheilung entsprechen,

wie bekannt (zuerst von Linnarsson 1869 und 1873 nachge-

wiesen), der Paradoxid es-Abtheilung (Etage 1 c und d) in

Skandinavien, Menevian group in England etc. Der Olenus-

Abtheilung (Etage 2 a

—

d, und e) in Skandinavien etc. sowie

der Ceratopygen-Abtheilung (Etage 3 a) in Skandinavien

(„Tremadoc" in England) fehlen alle näher entsprechenden

fossilführenden Aequivalente in Böhmen.

Nach Barrande selbst ist zwischen dem obersten Theil von

C und dem untersten Theil von D eine Suite von nicht fossil-

führenden Schiefern, Sandsteinen, Grauwacken und Conglome-

raten vorhanden. Diese entsprechen dann vielleicht der Zeit

nach eben den skandinavischen und englischen Ablagerungen.

Nach Marr^) und Wenzel'^) führt die unterste Zone von

Barrandes Stufe D—dl, nämlich D—dla sehr wenige Fos-

silien, keine Trilobiten, nur eine Anzahl Brachiopoden {Obolus,

Biscina, Lingula^ OrtMs-Arten), darunter Lingula Feistmanteli
;

daraus lässt sich überhaupt nicht viel schliessen.

Die nächste Zone D—dl/? ist auch ziemlich arm an Fos-

sihen; ausser einigen (z. Th. mit der vorigen Zone gemein-

samen) Arten von Lingula^ Biscina, Obolus, OrtMs (0. desiderata)

^) „On tlie predevonian rocks of Bohemia". Quart, journ of the geol.

soc. 1880, P. 602.

2) Jahrb. d. k. k. geol. Eeichsanstalt, 1891, P. 121. „Über die Bezie-

hungen der Barr-Etagen C, D, E zum britischen Silur".
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auch noch erstens einige Trilobiten: Harpides Grimmi, Barr,

und Amphion Lindaueri, Barr , dann eine Comdaria, eine

Cystide {EcJiinosphœrifes (?) ferrigena) und endlich auch nach

Wen^el^) und Ferner^) die ersten JDidymograptus- und Tetra-

graptus-Arten.

Auf Grund dieser dürftigen Data stellte Marr die Zone

D—alß zuerst (1. c. — die Graptolithen-Fauna war damals

nicht bekannt —) z. Th. auf Gî-rund petrographischer Über-

einstimmung mit dem englischen Tremadoc zusammen, später^)

hat er aber diese Zusammenstellung aufgegeben und stellte

sowohl D— dl/? als auch die folgende Zone D—dl/ mit

„Upper Arenig" zusammen.

Wenøel stellte D— dl/? wegen des ersten Auftretens von

Didymograptus und Conularia mit dem „Lower Arenig" von

"Wales zusammen.

Diese Schlussfolgerung scheint auch mir wahrscheinHch

und wird nach den Angaben Terner s über die Graptolithen

von D—alß wohl als sicher angesehen werden können; denn

Harpides ist zwar eine Ceratopygenkalkgattung, kommt aber

auch ein wenig höher hinauf (so im russischen Glankonitkalk,

welcher den Abtheilungen 3c a und 3c/? im Kristianiagebiet

entspricht, H. Plautini, Schmidt) und Amphion Lindaueri, Barr.

erinnert wohl eher an A. Fischeri, Eichw. im Expansusschiefer

3 c/? als an A. primigenus, Ang. des Ceratopygenkalks.

Entscheidend ist aber die Angabe Ferneres über das Vor-

kommen in D— alß von folgenden Graptolithen :

Tetragraptus (Didymograptus) caduceus, Salter. *)

Didymograptus MurcJiisoni, Beck.

— hifidus, Hall, Var. incertus, Ferner.

— Barrandei, Ferner.

— LapwortM, Ferner.

— lonchotheca, Ferner.

— pennatulus. Hall, Var. Jiamatus, Fern.

— retroftexus. Ferner.

1) L. c. p. 121.

2) Dr. Jaroslav Ferner: „Etudes sur les graptolites de Bohême". Part II,

P. 30 (Prag 1895).

3) „Notes on the pal. rocks of Fichtelgebirge" etc. in Geol. Mag. 1889.

*) Nach T. S. Hall (Notes on Didymograptus caduceus, Salter, Roy,.

Soc. of Victoria, 14 Nov. 1895) eine Didymograptus-Art.
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Bidymograptus retroßexus, Ferner, ist nahe verwandt mit

Did. patulus, Hall. Did.patulus^ Hall, eine Form yon Did. hifidus,

Hall und Bidymograptus caduceus, Salter, werden im G-rapto-

lithenschiefer 3b des Kristianiagebietes über dem Ceratopygen-

kalk gefunden. Didym, pennatulus, Hall, kommt in Wales in

„Lower Arenig" vor. Es sckeint demnach wahrscheinlich,

dass die Zone D— dl /5 in Böhmen in der That jünger als

der Ceratopygenkalk sein muss; die Zusammenstellung mit

„Lower Arenig" (NB. nach meiner oben angeführten Auffas-

sung nicht = „Upper Tremadoc", indem die Grenze zwischen

Tremadoc und Arenig wohl am besten eben beim Auftreten

von Bidymograptus extensus etc. zu setzen wäre) ist deshalb,

wie mir scheint, wohl begründet. Einen „ C/pj?er-Arenig "-

Charakter scheint mir die Fauna von D— dl/? nicht zu be-

sitzen, und liann auch kaum Upper Arenig entsprechen, da

die folgende Zone D— dl/ wahrscheinlich sowohl „Middle-

als auch Upper Arenig" entspricht. Das auffallende Vorkom-
men von Did. Murchisoni, Beck, in D— dl/j kann allein nicht

entscheidend sein.

Direkte Aequivalente einer Euloma-Niohe-Fauna, wie sie

in den nordischen Ceratopygenzonen (3 a a bis 3 a/), in den

Shineton shales und Tremadoc in Wales, in der Fauna von
Hof und in der Fauna von Cannes und St. Chinian in Lan-

guedoc ausgebildet ist, scheinen somit in Böhmen zu fehlen.

Es ist aber von Interesse zu sehen, dass selbst die über D— dl|5

folgende fossilreiche Zone: D— dl/, obwohl sicher jünger als

die Euloma-Niobe-Fauna, doch noch einige Abkömmlinge
dieser Fauna bewahrt hat, welche nahe Beziehungen zu der

genannten älteren in Böhmen fehlenden Fauna besitzen.

Die Fauna der Zone D— dl/ ist nach Sarrandes und

Novak's Abhandlungen eine ausserordentlich reiche; allein die

Trilobitenfauna (mit welcher ich mich hier ausschliesslich be-

schäftigen will) umfasst nach den genannten Autoren gegen

50 Arten, (Wenzel giebt 47 Arten an), theils aus anstehendem

Fels (schwarzen Schiefern von St. Benigna etc.), theils aus

den losen „Quarzconcretionen" („nodules siliceux" oder „sphé-

roïdes de quarzite", Barrande) von VoseJc etc., welche zu

dieser Zone gerechnet wurden. Die wichtigsten von Barrande

und JSfovaJc angegebenen Trilobiten aus D— dl/ sind die

folgenden.
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Aus den losen Quar^concretionen'

Ogygia desiderata, Barr.^). 0. discreta, Äsaphus alienus,

Illænus calvus, I. puer, I. advena, I. Katzeri, Cheirurus comes,

C. pater, ÄmpJiion senilis, Placoparia Zippei, Lichas ' avus,

L. incola, Calymene Arago, C. pulchra, Dalmanites atavus,

D. perplexus. Harpes primus*, Æglina prisca, Æ. mitrata, Novah,

Æ. speciosa*, Æ. sulcata*, Areia FritscM*, Dindymene bohemica*,

Dionide formosa*, Agnostus Dusli, Novak, A, Tullhergi, Novak.

Aus den anstehenden schwarzen Schiefern :

AsapJiîis nobilis, Illænus aratus, I. Bohémiens, I. Zeidleri^

Cheirurus pater, Ch. vinculum, Trinucleus Réussi, Barrandia

Bohemica, Novdk, B. crassa, Acidaspis Buchi, Prötus primulus,

Dalmanites oriens. Harpes Benignensis, Carmen mutilus*, Æglina
princeps, Æ. rediviva, Agnostus caducus, A. similaris, A. perru-

gatus, A. fortis, Novâk.

Dies faunistische Bild ist das Bild einer vollständig ge-

mischten Fauna, welche im skandinavischen Norden nicht in

einer einzelnen Zone von so hohem Alter, wie die Zone D— dl/
sein muss, vorkommt. Es sollten, wenn die Angaben Barrandens

richtig wären, was vielleicht nicht absolut sicher ist (cfr. die

die Colonien-Hypothese !) in einer und derselben Zone vor-

kommen :

Arten und G-attungen, welche anderswo nur in den aller-

tiefsten ordovicischen Schichten^) (Tremadoc, und unterer

und mittlerer Arenig in England und "Wales, — Cerato-

pygenkalk und Phyllograptusschiefer sowie die Orthoceren-

kalkabtheilung oder 3 a, 3 b und 3 c im Kristianiagebiet

und entsprechend in Schweden) auftreten und auf der

anderen Seite

Arten und Grattungen, welche in Skandinavien und
England erst in den allerjüngsten ordovicischen Schichten

(Etage 4d im Kristianiagebiet) bekannt sind.

Wir wollen einige der ältesten Typen dieser Trilobiten-

fauna näher betrachten.

1) Wo niclits anderes angegeben ist, sind die Arten von Barrande auf-

gestellt.

Die mit einem * bezeichneten sind sogenannte „espèces intermit-

tens".

^) Über die Grenze zwischen Cambrium und Ordovician in dieser Ab-

handlung siehe weiter unten.
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Ogygia desiderata, Barr, ist, wie icli früher ausfülirlich

naoligewiesen habe („Hyp. d. Asaph." 1. c. P. 54-64), keine

Ogygia, sondern Tiann zu der Gattung Äsaphellus (emen. Brögg.)

gerechnet werden; das Hypostom unterscheidet diese Gattung

(Untergattung) genügend von Niöbe und giebt derselben eine

Zwischenstellung zwischen Niobe und Megalaspis, obwohl sie

im äusseren Habitus (abgesehen von den Hörnern) mit Niöbe

die nächste Übereinstimmung zeigt. Die Art, welche also als

Äsaphellus desideratus, Barr, (emend. Brögg.) bezeichnet

werden muss, ist eine sehr grosse Form, in so fern ziemlich

verschieden von dem Äsaphellus Homfrayi, Salt., aber kaum
grösser als Äsaphellus Menapiensis, Hicks. Es muss bemerkt

werden, dass die Hauptgattung Niobe selbst, in Norwegen und

Schweden, sowohl im Ceratopygenkalk, 3 a, {N. insignis^ Linrs.)

als auch im Tetragraptus-Phyllograptus-Schiefer, 3 b, {Niöbe

Icevicœps, Daim), and endlich im unteren „Orthocerenkalk"

(jedenfalls im 3ca und 3c/?, hier N. explanata, Ang., N. fron-

talis, Dalm und N. emarginula, Äng.), ja in Schweden (nach

G. Lindström, List of the fossil faunas of Sweden I, P. 12)

sogar (N. læviceps, Dalm) im „oberen grauen Orthocerenkalk"

vorkommt, welcher dem Ogygia-Schiefer 4ao; des Kristiania-

gebietes — Llandeilo in England und "Wales — entspricht.

Ogygia discreta, Barr, unterscheidet sich von den Arten

der Hauptgattung Niobe nur durch gehörnte "Wangen. Novak

hatte auf Grund des Hypostomes (ohne dasjenige der Gattung

Niobe zu kennen), diese Art als Typus einer neuen Gattung

Ttychocheilus aufgestellt^), zog aber diese wieder zurück, als

er durch meine Arbeiten mit dem Hypostom von Niobe bekannt

wurde und bezeichnete, wie ich es auch gethan hatte, die Art

als Niobe discreta, Barr, ^). Da aber nach Novcik angenommen
werden muss, dass das Kopfschild der von Barrande als

Äsaphus alienus bezeichneten Art mit dem Hypstom und Py-

gidium seiner Og. discreta zusammengehört, und dies Kopf-

schild mit spitzen Wangenhörnern versehen ist, nimmt diese

Form in so fern eine abweichende Stellung ein. Es scheint

^) „Zur Kenntn. d. Böhm. Trilobiten" in Moisisovics & Neumayr : „Beitr.

z. Pal. Österr.-Ung.", B. III, H. 1 & 2, Wien 1883.

2) Siehe Hyp. d. Asaph. S. 55; und Novak: „Stud, an Hyp. böhm.

Trüob.« IL
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mir demnach dennocli vortheilhaft, den Namen Ptychocheüus

von Novak als die ßezeiclmung einer Untergattung von Niobe^

ausgezeichnet durch Wangenhörner, aber sonst nicht von der

Hauptgattung verschieden, zu reserviren. Es wäre somit für

diese Art der Novâh^sche Name Ptychocheilus discretus, Barr-

beizubehalten. ^)

Die beiden mit "Wangenhörnern versehenen Untergattungen

von Niobe: Ptychocheilus und Asaphellus (welche beide Niohe-

Habitus, Niobe-ähnliche Glabella und Æo&e-Pygidium besitzen),

wären somit unter einander durch die Form des Hypostomes

zu unterscheiden, bei der ersteren wie bei Niobe, bei der letz-

teren mehr ähnlich der Form des Jfe^aZaspiVHypostomes. —
Ptychocheilus-Arten sind bis jetzt ausserhalb Ddl in Böhmen
nicht mit Sicherheit bekannt (Ptychocheilus ? Selwynii, Salt.,

siehe oben).

Zu Asaphus alienus, Barr., gehört nach Novak'^) auch der als

Asaphus quidam, Barr, von Barrande beschriebene und abge-

bildete Kopf (während das Kopfschild des Ä. alienus bei Bar-

rande also zu Ptychocheilus discretus gehört). Glabella, Thorax

und Pygidium dieser Art zeigen sich nach Barrandes und
Novcüis Figuren unzweifelhaft mit der Gattung Megalaspis

übereinstimmend. Dagegen ist das Hypostom, wie bei Asaphus

gegabelt, — nicht so tief als bei den echten Asaphi, aber doch

stark eingebuchtet. Megalaspis-'H.Sihitus, verbunden mit ge-

gabeltem Hypostom, findet sich ebenfalls bei der Form M. dale-

carlicus, Holm, aus dem Phyllograptusschiefer (3 b) Schwedens,

für welche ich die Untergattung Megalaspides aufgestellt habe.^)

Dieser Untergattung gehört dann auch die uns hier vorlie-

gende Art an; sie bildet eine Ubergangsform zwischen Asaphus

und Megalaspis, aber ist in so fern verschieden von Meg.

dalecarlicus, Holm, als das Pygidium hinten zugespitzt, nicht

^) Novåh hatte auf Grund der Älinlichkeit des Hypostomes Ptychocheilus

discretus und Niohe peltata, Salt, als nahe verwandte Formen ver-

glichen; dies macht auch Wenzel (1. c. P. 124). Es ist jedoch hier zu

bemerken, dass N. peltata, Salt, nach Salters Berichtigungen der ersten

unrichtigen Angaben und Figuren, wie oben erwähnt wurde, eine

echte Niobe ist, mit nicht in Hörnern ausgezogenen Wangen, und
somit nicht directe mit Ptychocheilus discretus verglichen werden kann.

2) „Zur Kenntn. d. böhm. Trüob." 1. c. P. 30.

3j „Hyp. d. Asaph." 1. c. P. 38—40.
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abgerundet ist. Diese Art erinnert somit an die beiden Arten

M. heroides, Brögg. nnd M. Filacovi, Mun. Chalm. & Berg.,

welche ich (siehe oben) ebenfalls zu der Untergattung Mega-

laspides rechnen möchte; diese Art muss somit als Megalas-

pides alienus, Barr, (emend. Brögg.) bezeichnet werden.

Illænus caivus, Barr, ist nach Barrandens Figuren (nur das

Mittelstück des Kopfschildes ist bekannt) kaum ein Illænus.

sondern eine Art der Gattung Symphysurus^ nicht sehr ver-

schieden von 8. angustatus, S. & B. des Ceratopygenkalkes.

Es muss jedoch erinnert werden, dass Symphysurus (und Nileus-)

Arten auch durch die Abtheilungen 3b, 3c und 4a a des

Kristianiagebietes fortsetzen.

Illænus puer, Barr, ist, wie Novaks (1. c. P. 36 und Tab.

IX Fig. 1, 2, 3) und Barrandens Figuren zeigen, kein Illænus;

wie Novak schon bemerkt, stimmt das Hypostom nicht mit

demjenigen von Illænus, sondern eher „mit jenem von Äsaphus,

Ogygia oder Nileus überein". Das stimmt in der That gut

mit dem Hypostom von Nileus (oder Symphysurus) nach meinen

Figuren (Hyp. d. Asaph. Tab. HI Fig. 40 und 41) überein.

Auch die 8 Grlieder am Thorax, die Form der Grlabella, des

Pygidiums etc. stimmt mit Nileus (oder Symphysurus) überein.

Symphysurus ist nur eine Untergattung von Nileus, unter-

schieden u. a. durch schmälere, deutlich abgegrenzte Rachis

am Thorax, kürzere Palpebralloben etc. Nach diesen Merk-

malen wäre die genannte böhmische Art am nächsten mit

Symphysurus zu vereinigen, obwohl dieselbe auch namenthch

habituell viel an echte Nileus-Krien erinnert und ungefähr in

der Mitte zwischen den typischen Nileus- und Symphysurus-

Formen steht. Von diesen letzteren unterscheidet sich die Art

durch in kurze Hörner ausgezogene "Wangenschilder. Solche

finden sich nun auch bei der von Callaway beschriebenen Art

von Shropshire, welche er als PlatypeÜis Croftii bezeichnet hat.

Man könnte diesen Untergattungsnamen Platypelfis für ge-

hörnte Symphysurus-YoïToieia. überhaupt beibehalten und somit

1) Es finden sicli, wie icli (Sil. Et. 2 & 3 etc. P. 64) bemerkt habe,

auch gebörnte Niîeus-Formen.. Eine Form von Et. 4aa des Kristi-

aniagebietes steht sonst dem t3^ischen N. Armadillo, Daim, so nahe,

dass ich dieselbe nur als eine Varietät, Var. armata, Br. betrachten

möchte.
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aucli die vorliegende Art als Flatypeltis puer, Barr, (emend.

Brögg.) bezeichnen.

Agnostus caducus, Barr, (siehe auch Noväk 1. c. Tab. X,

Fig. 20—23) unterscheidet sich nur durch seine Grösse be-

merkenswerth von Agnostus Sidenbladhi, Linrs. aus dem Cerato-

pygenkalk; sonst sind beide Arten nahe übereinstimmend und

unzweifelhaft ganz nahe verwandte Formen.

Nach dieser Revision der oben genannten Arten sollten

dieselben somit in folgender Weise bezeichnet werden:

Äsaphellus desideratus, Barr, (emend. Brögg.)

FtychocheUus discretus, Barr, (emend. Novak & Brögg.),

Megalaspides alienus, Barr, (emend. Brögg.).

Symphysurus calvus, Barr. —
Flatypeltis puer, Barr. —
Agnostus caducus, Barr. (cfr. A. Sidenbladhi, Linrs.).

Sämmtliche Arten sind Formen, welche ihre nächsten Ver-

wandten im untersten Theil der ordovicischen Schichtenfolge (etwa

3 a bis 3 c im Kristianiagebiet, Tremadoc und Lower und

Middle Arenig in "Wales) haben.

Wie Wendel ausführlich nachgewiesen hat^) findet sich

ferner in der Fauna von D— dl/ auch eine Anzahl Arten^

welche nahe Verwandte nicht nur in Middle Arenig, sondern

„vornehmlich in Upper Arenig^' besitzen (Placoparia Zippei, Barr.,

cfr. PI. camhriensis, Hicks, Æglina prisca, Barr., cfr, Æ. hinodosa,

Salt. etc.).

Dann enthält D— dl/, wie schon Wenøel ausführlich dar-

gelegt hat, auch noch eine Anzahl Arten, welche in Wales

ihre nächsten Verwandte in Lower Llandeüo finden.

Mit diesen aus der Trilobitenfauna gezogenen Schluss-

folgerungen stimmt auch die von Ferner aus D—dl/ ange-

führte G-raptolithenfauna theilweise gut überein. Ferner

erwähnt aus D— dl/ folgende Arten:

Didymograptus V-fractus, Salt., Var. volucer Nich.

(= D. Suessi, Barr,).

— retroflexus, Ferner.

— linguatus, Ferner.

— hifidus, Var. incertus, Ferner.

— vacillanoides, Ferner.

1) L. c. P. 124-128.
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Didymograptus indentus, Hall, Var. nanus, Hopk. & Lapw.
— denticulatus, Ferner.

— oUgotheca, Ferner.

— spinulosus, Ferner.

— clavulus, Ferner.

— MurcMsoni, Beck.

Crypfograptus tricornis, Carr.

Climacograptus NovaM, Ferner.

Yon diesen Arten haben wenigstens die sechs zuerst er-

wähnten nahe verwandte Repräsentanten im Schiefer 3 b des

Kristianiagebietes (entsprechend dem „Middle Arenig" in

Wales).

Dagegen entsprechen die drei zuletzt erwähnten Arten

näher dem Schiefer 4aa (Schiefer mit Ogygia düatata, Brunn,

und JDid. Murchisoni, Beck; = Lower Llandeilo in Wales).

Nach diesen Anweisungen der Trüdbiten- und Graptolithen-

Fauna von D—dl y sollte diese Zone dann wenigstens den

Zonen 3b bis 4a a (Tetragraptus-Fhyllograptusschiefer bis

Ogygiaschiefer^)) des Kristianiagebietes, also namentlich auch

dem ganzen oberen Theil der Etage 3, der Orthocerenhalk-

Fauna von Norwegen, Schweden und E.ussland entsprechen.

Aber die Trilöbitenfauna von D— dly hat nur geringe Ähnlichkeit

mit derjenigen der nordost-europäischen Fauna in 3ca, 3cß, 3cy
und åa a des Kristianiagebietes und entsprechenden Ablagerungen

(Orthocerenkalk) in Schweden und Bussland. Die zahlreichen

echten Asaphus-Arten, Ptychopyge-Arten, Megalaspis-Arten und
höher hinauf die echten Ogygia-Arten (0. dilatata, 0. Sarsi etc.)

haben in D—dly in Böhmen keine Repräsentanten.

(3-emeinsam für Norden und Böhmen sind die Grattungen:

Illænus, Symphysurus, Ämphion, Chirurus, Lichas, Trinucleus,

Harpes, Agnostus, — aber die Arten sind alle verschieden,

obwohl theilweise mit Haupttypen, welche auch im Norden
auftreten, verwandt.

Aber in Tiddly kommen noch eine Anzahl Gattungen

vor, welche im Norden erst aus noch viel jüngeren Schichten

1) Die scliwarzen Schiefer von 4a a des Kristianiagebietes mit Didymo-
graptus geminus. His., Ogygia dilatata, Brunn, etc. entsprechen „Lower
& Middle Llandeüo" mit JDid. Murchisoni, B. und Ogygia Buchii,

Brongn. in England und Wales.
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hehannt sind. Auch. Wenzel liat darauf aufmerksam gemacht,

dass einige der Trilobiten von D—åly „Upper-Llandeilo"

entsprechen {Barrandia crassa, Barr, entspr. Barr. Cordai,

McCoy etc.).

Im KJristianiagebiet kommen Gattungnn wie Äcidaspis,

Calymene, Dionide etc. erst in 4 c (Trinucleusschiefer) vor, ja

Balmanites ist sogar erst aus dem allerobersten Theil von 4d

(D. mucronata), also aus den allerobersten ordovicischen

Schichten bekannt.

Selbst wenn wir berücksichtigen, dass einige der von

Barrande^) als „espèces intermittens" angeführten Arten aus

D— dl y vielleicht dieser Zone eigentlich gar nicht angehören,

was wohl nicht ganz ausgeschlossen ist, so ist doch der Ge-

sammtcharakter dieser Fauna im Vergleich mit der Fauna der

muthmaasslich der Zeit nach entsprechenden nordischen Ablage-

rungen 3 b bis 4 a (incl.) ein fremdartiger, mit einer starken

Mischung von relativ jüngeren Formen. ^) Schon Linnarsson

(Reisebericht 1873) hat auf die fehlendeÜbeinstimmung zwischen

diesen älteren ordovicischen Ablagerungen in Böhmen und
Norden aufmerksam gemacht; er suchte dies theils auf un-

gleiche Bildungsbedingungen, theils auf eine mögliche Land-

sperre zwischen dem böhmischen und dem nordosteuropäischen

Silurmeer während der Zeit dieser Ablagerungen zu beziehen.

Auch Törnquist hat sich dafür ausgesprochen, dass Böhmen,
mit Frankreich, Portugal und Spanien, während dieser Zeit

ein von dem nordischen ordovicischen Meer getrenntes Ab-
setzungsgebiet ausgemacht haben muss, — während aber die

Graptolithen beweisen, dass jedenfalls bisweilen „das nord-

europäische Graptolithmeer" sich auch über dies Gebiet aus-

dehnte.

^) Siehe J. Barrande: „Réapparition du genre arethusina", Prag. 1868.

P. 17, und Syst. sü. Vol. I Suppl. (Text) P. 308—309.

2) Es ist nach der Erfahrung von anderen G-ebieten wohl kaum wahr-

scheinlich, dass diese Mischung von älteren und jüngeren Formen
gleichartig ist durch die ganze Mächtigkeit von D— dl/; Barrande

war — wie Judd bemerkte (Quart, joum. of the geol. soc. 1880,

P. 619) — kein besonders glücklicher Stratigraph; es würde jetzt

wohl vielleicht möglich sein eine weitere Gliederung der Zone D— dly
durchzuführen, wodurch die Verhältnisse m^ehr übersichtlich werden
könnten?
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Als sicheres Resultat dieser Revision können wir festhalten,

dass ein unzweifelhaftes Aequivalent zu der Euloma-Niohe-Zone

(Ceratopygenkalk-Zone 3 a) des skandinavischen Nordens in

Böhmen his jetzt nicht nachgewiesen ist und deshalb zu fehlen

scheint.

Sardinien.

Von Iglesiente auf Sardinien haben namentlich Meneghini

und Borneinann eine eigenthümliche cambrische Fauna be-

schrieben; dieselbe sollte auf wenigstens zwei verschiedene

Zonen vertheilt sein, eine untere, ältere, vom Alter der

Paradoxides-Zone und eine jüngere, welche Meneghini mit

„Tremadoc" oder mit der „Fauna von Hof in Bayern" zusam-

menstellte. ^)

Aus dieser jüngeren Zone wurden von Meneghini folgende

Trilobiten angeführt:

PsiloJcephalus (?) gibher, Menegh.

Platypeltis (?) Meneghinii, Born.

Anomocare arenivagum, Menegh.

Anomocare pusillum, Menegh.

Ausserdem ein als lÄostracus ? mit Hinweisung auf Conoc.

quœsitus, Barr, (von Hof) angeführtes Pygidium, noch ein

zweites Pygidium, und endlich noch ein als Encrinurus (?)

angeführtes Bruchstück (hat Nichts mit Encrinurus zu schaffen).

Die Figuren in Meneghinis Abhandlung sind durch-

gehends so schlecht, dass man nur schwierig eine sichere Vor-

stellung über die wahre Stellung der betreffenden Formen
erhalten kann. Was die als Anomocare arenivagum beschriebene

Art betrifft, ist es wohl vielleicht möghch, dass diese wirkhch

der Gattung Anomocare oder einer nahe verwandten Gattung

angehört.

Damit ist es aber auch äusserst unwahrscheinlich gemacht,

dass die beiden zur Familie Asaphidce gerechneten Arten

etwas mit dieser Familie zu schaffen haben.

1) „Palæontologia dell'Iglesiente in Sardegna". Faima Cambriana. Tri-

lobiti. Mem. d. E. Com. geol. d'Italia, Vol. III, Part. 2, P. 43.

Firenze 1888. 4to.
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Sornemann ^) zeigte, dass die von Meneghini zu PsiloJce-

phalus und Platypeltis gerechneten Formen einer neuen (?)

Gattung Giordanella angehören und stellte von dieser G-attung

mehrere verschiedene (?) Arten auf. Er meinte, dass diese

Gattung sich am nächsten der Gattung Illœnus anschliessen

dürfte. In wie weit diese Annahme berechtigt ist, scheint mir

doch sehr zweifelhaft oder vielmehr ganz unwahrscheinlich.

Die Stellung der Gattung lässt sich gegenwärtig kaum sicher

entscheiden.

Ausserdem beschrieb Bornemann eine Form als Neseuretus(^.)

discurus, die auf eine Verwandtschaft mit wallisischen Trilo-

biten deuten würde; die Bestimmung ist aber allzu unsicher

um dadurch auf eine Analogie mit dem Tremadoc von "Wales

zu schHessen.

Die von Bornemann mit ? zu Peltura gerechneten Stücke

gehören sicher nicht dieser Gattung an.

Obwohl etwas bestimmtes nicht behauptet werden kann,

möchte ich es somit für wahrscheinhch halten, dass die obere

Fauna von Iglesiente gar nicht mit dem nordischen Cerato-

pygenkalk zusammengestellt werden kann, sondern muth-

maasslich eine viel ältere, wahrscheinlich noch der Paradoxides-

Stufe angehörige, kambrische Stufe repräsentirt.

Nord-Amerika.

Es wäre sehr verlockend auch mit den amerikanischen

Ablagerungen eine Zusammenstellung zu versuchen. An der

atlantischen Küste von Nord-Amerika geben wieder, wie in

Nordeuropa die Graptolithen-Zonen, erstens die obersten

Alaunschiefer mit Bidyograptus ftahelliformis und Bryograptus-

Arten,^) zweitens die altbekannte von Hall beschriebene Grap-

tolithen-Zone P aus Quebec-group (Calciferous), welche dem
Tetragraptüs-Phyllograptus-Schiefer 3 b des Kristianiagebietes

^) Versteinerungen des cambrisclien ScHiclitensystems der Insel Sar-

dinien. Nova acta acad. Leopold. Carol. B. 56, (Halle 1891).

2) Cfr. G. F. Matthew, Transact. New York Acad. of Sc. 29 Aug. 1895,

P. 262.

Nyt Mag. f. Naturv. XXXV. in. 15 X >3 T ;-r"~-.-^ /

y/vTz-K* "«:^T-«>-^> '*\^\

iuj.j L I ü :'i A ^î H 30l

/•Sy/
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(Middle Arenig, Shiddaw etc.) entspriclit, eine hinreiclieiid

genaue Orientirung. ^) Soweit ist die Übereinstimmiing schon.

Aber bei näherer Durclisiclit der Ablagerungen, welche muth-

maassUich. als unterhalb des Tetragraptus-Schiefers liegend

eine der Euloma-Niobe-Zone (Ceratopygenkalk) entsprechende

Fauna enthalten sollten, hört die nähere Ilbereinstimmung auf.

In der berühmten Arbeit von E. Billings „Palæozoic

fossils of Canada" Vol. I (1865) wurde aus der Schichten-

reihe N. (277 feet of black, bituminous limestone, with some
black shales) von Table Head etc. Newfoundland und ent-

sprechend von Point Levis bei Quebec in Canada eine Fauna
angeführt, welche angeblich unterhalb des genannten Grapto-

lithen-Schiefers des „Quebec group" liegen soll.

Eine bedeutende Anzahl Arten aus dieser Zone N der

„Levis-formation" sind Formen, welche Grattungen und Typen
angehören, die für die europäische JEuloma-Niobe-'FamiSL, so wie

dieselbe namentlich in Norwegen und Schweden ausgebildet

ist, charakteristisch sind. Als vicariirende Formen können

vielleicht angesehen werden:

Canada und
New Foundland.
(Levis-formation.)

Nileus macrops, Bill. 1

— scrutator^ Bill. f

Asaphus canalis, Conrad?;

Bill. 1. c. P. 270.

Asaphus Morrisii, Bill.
|

(Pyg. Fig. 382 & 383 1. c.?)/

Menocephalus SedgwicM, Bill.?

Cheirurus polydorus, Bill.

Amphion Barrandei, Bill.

Remopleurides (?) Schlotheimi,

Bill.

Dihelokephalus magnißcus, „

— megalops, „

— Belli, Bill.

Kristiania-

gebiet.

(Ceratopygenkalk.)

Nileus limbafus, Brögg.

Megalaspides ?

Niobe insignis, Tinrs.

Etdoma ornatum, Ang,

Cheirurus foveolatus, Ang.

Amphion primigenus, Ang.

Äpatoliephalus serratus, Boeck,

(siehe oben P. 180).

Parabolinella limitis, Brögg. (?)

1) Diese Zone ist auch aus den Vereinigten Staaten von Arkansas be-

schrieben durch B. B. Gurley, Ann. rep. of the geol. surv. of Ar-

kansas, Vol. III (1890), P. 415.
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Canada und Kristiania-
New Foundland. gebiet.

(Levis-formation.) (Ceratopygenkalk.)

Harpides atlanticus, Bill. ) ^ ., -r, ,

^ . -r,.,, > Harpides rugosus, Boeck.— concentricus, Bill,
j

^ '

Shumardia glacialis, Bill. SJiumardia pusilla, Sars.

Triarihrus Fischeri, Bill. Triarthrus Angelini, Linrs.

Ampyx normalis, Bill. \

— lœviusculas, Bill. > Ampyx domains. Ang.

costatus. Bill.

Agnostus Galba, Bill. 1 . ^ ^., ,^„._.^ ^ , . _.,, > Agnostus bidenoladhi, Linrs.— Fabius, Bill.
I

^

Die Übereinstimmung ist nicht gering, indem eine ganze

[Reihe von charakteristischen Ceratopygenkalkformen in dieser

Ablagerung repräsentirt sind, sogar so eigenthümliche Typen wie

Niobe, ApatoJcephalus, Shumardia, Triarthrus und Harpides, (ob

Euloma ist fraglich).

Es scheint deshalb sehr wahrscheinlich, dass hier ein

Analogen vorliegt. Nun finden sich aber mit diesen zusammen
eine ziemlich bedeutende Anzahl Typen, welche in Europa

bis jetzt nicht vertreten sind, so z. B. die Bathpurus und
JBathyurellus-'Forraen etc.; entsprechend führen ja aber auch

die verschiedenen europäischen entsprechenden Ablagerungen

vereinzelt Gattungen, welche bis jetzt für das einzelne Gebiet

charakteristisch sind (z. B. Asaphelina in Languedoc, Neseuretus

in S. Wales, Bavarilla in Bayern etc., Ceratopyge im skandi-

navischen Norden).

Dann hören wir aber auch in neueren Berichten, dass es

mit der älteren Stratigraphie im Quebec group nur schlecht

bestellt war, indem nach Selwyn's Untersuchungen „the so

called Quebec group as defined by Logan embraces three

totally distinct groups of rock belonging respectively to Ar-

chæan, Cambrian and Lower Silurian horizons; and in the

fossiliferous belt of Logan's Quebec group are included — in

a folded, crumpled and faulted condition — portions of sub-

divisions that lie elsewhere comparatively undisturbed, and

embraces strata even lower than the Potsdam formation. ^)

1) Citat nach Geikie „Text book of geol." P. 775, nach Trans. Roy.

Soc. Canada Vol. I Sect. IV, P. 1 (1882). Siehe auch Selwyn „Des-

15*
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Unter diesen Umständen ist es aus der Ferne schwer

zu wissen, wie es mit der Zuverlässigkeit der älteren Angaben
überhaupt steht (namentlich ob die reiche Gasteropoden-Fauna

etc. eigentlich nicht jünger ist?). Es scheint mir deshalb

vorläufig richtig, von jedem Versuch eines näheren Vergleiches

abzustehen.

Von anderen amerikanischen Vorkommen wurden oben die

„Lower Pogonip"-Ablagerungen im Eureka-Distrikt, Nevada^

nach Hague und Walcott (1. c.) gelegentlich erwähnt. Von
vicarirenden Trilobiten-Arten aus diesen Ablagerungen und dem
nordischen Ceratopygenkalk können angeführt werden:

Eureka Distrikt, Kristianiagebiet.

Äsaphus Caribonensis, Walcott. Megalaspides (?) sp.

Illænurus EureJcensis, „ Symphysurus angustatas, Boeck?
Euloma (?) affinis, „ Euloma ornatum, Ang.

DiJcelohepJialus finalis, „ ^) ApatoTcephalus serratus, Boeck. ^)

Pfychoparia(J) annedans „ Cyclognatus sp. (?)

Vielleicht sind auch hier einige der von Hall & Whiteüeld

(1. c.) beschriebenen Fossilien von „Lower Silurian" aus Utah

zu nennen, so namenthch Ogygia producta^ H. & W., welche

jedenfalls keine Ogygia, sondern aller "Wahrscheinlichkeit nach

eine Niohe ist, wie ich schon früher (Oenelluszonen i Nord-

amerika, 1. c. P. 211) erwähnt habe.

Wichtig ist nur die sichere Analogie zwischen Äpato-

Jcephalus finalis, Walcott und Äpatolcephalus serratus, Boeck
welche schon oben erwähnt wurde.

Dass übrigens die oberen Theile des „Potsdam group""

(obere Dikelokephalus-Zone) in Minnesota (Lagrange mountain)
^

Wiskonsin, Nevada, Utah etc. theilweise dem Ceratopygen-

kalk^) entsprechen, dürfte ziemlich wahrscheinlich sein. Es

cript. sketch, of the dom. of Canada", Montreal 1884, P. 12 ff. Ferner

„Comm. d. géol. du Canada", Eap. ann. Vol. V, Part. M, P. 6 (1893).

Siehe auch: E. W. Elis. The strat. of the Quebec group". Bull géol.

soc Amer. Vol. I P. 453—468 und Henry Amy „On the geol. of

Quebec and environs". Ibid. Vol. II P. 477—502.

1) Vielleicht gehören hierher auch die von Hall & Whitefield (1. c.) be-

schriebenen Arten Dikelokeph. flabellifer und D. multicinctus.

2) Durch eine Inkurie ist diese Art oben an ein Paar Stellen als Apat.

dubius, Linrs. bezeichnet (so z. B. P. 175); der Boeck'scbe Artname
muss aber als der ältere den Vorzug haben.

^) "Weiter unten wohl auch der Olenus-Zone.
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scbeint aber auch hier vorläufig — bis Walcott auch die Fauna

der Dikeloicephalus-Zione beschrieben hat, — wenig fördernd,

diesen Vergleich genauer durchzuführen; es scheint deshalb

richtig jeden derartigen Versuch bis nach dem Erscheinen

dieser hoffentlich bald zu erwartenden Darstellung des be-

rühmten amerikanischen Palæontologen aufzuschieben.

China.

Dames stellte, wie bekannt, die von v. Bichthofen entdeckte

Fauna der Dor^pyge-SchiGhteu von Wu-lo-pu in China mit dem
skandinavischen Ceratopygen-Kalk zusammen.^) Wie Walcott

nachgewiesen hat, gehören aber die muthmaasslichen Dike-

lokephalus-Arten aus dem „Wasatch range" Utah D. quadriceps,

Hall & Whitefield und D. Wahsatchensis, H. & W, (Synon.

für das Pygidium D. gothicus) der Gattung Olenoides, und die

beiden Arten gehören theils den Olenellus-Ablagerungen (Lower

Cambrian), theils dem mittleren Cambrian (entsprechend den

Paradoxides-Ablagerungen) an.

Die Schichten mit Olenoides (Dorypyge) RicMhofeni, Dames
entsprechen somit nicht dem Ceratopygenkalk, sondern sind

älter.

Die von Dames beschriebenen Schichten von Sai-ma-M

und Ta-ling, deren Alter kaum sehr verschieden ist von dem-

jenigen der Dorypyge-Schichten (= Paradoxides-Zone) sind in

so fern noch von Interesse für die jüngere Ceratopygen-Fauna,

als hier von Dames zwei sogenannte Conocephalites-Arten be-

schrieben wurden, welche vielleicht der Gattung Procera-

topyge, Wallerius-) (Typus: Proceratopyge conifrons. Wall, aus

den jüngsten Paradoxidesschichten Vestergötlands, Schweden)

angehören, nämlich Con. typus, Dames und Con. quadriceps,

Dames. Das Kopfschild von Con. typus und das Pygidium von
Con. quadriceps sind nämlich den entsprechenden Theilen von

1) W. Dames: „Cambrisclie Trilobiten von Lian-tung". Sep. aus V. Bicht-

hofen, China. IV, P. 33.

2j J. D. Wallerius: „Undersök, öfv. zonen m. agnostus lævigatus."

Inaug. diss. Lund 1895.
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Procerotopijge conifröns so ausserordentlich ähnlich, dass es in

der That sehr auffallend wäre, wenn sie nicht etwas mit ein-

ander zu thun haben sollten, was jedoch Dames nicht ange-

nommen hat.

Diese Analogie ist um so mehr interessant, weil auch in

Amerika von Billings und Walcott eine sogenannte Conocepha-

lites-Art beschrieben ist, welche dieselbe höchst eigenthümhche

Ausbildung des Kopfschildes besitzt, nämlich Con. Teucer,

Bill. 1) oder Ptychoparia Teucer, wie Walcott diese Art be-

zeichnet,^) von Vermont etc., angeblich von der Olenellus-Zone.

Auch Pygidien von ähnlicher Ausbildung fehlen hier nicht.

So spüren wir auch die continuirhche Entwickelung der

merkwürdigen Gi-attung Ceratopyge, — bis jetzt nur aus Skan-

dinavien bekannt und hier schon 1835 von dem grossen

Zoologen M. Sars in einer zoologischen Zeitschrift (OJcens Isis)

beschrieben, — bis auf die ältesten cambrischen Schichten

zurück, durch Ceratopyge-ähnliche Pygidien in der Olenuszone

(Linnarsson), durch die Proceratopyge conifrons, Wall, durch

noch eine skandinavische Art der jüngsten Paradoxides-Schiefer,

und weiter durch ihre Verwandten in den fernen, wahrscheinlich

ebenfalls derselben Zeit angehörigen chinesischen Ablagerungen

bis zurück auf die Schichten der Olenellus-Zone in Nord-

amerika.

Und auf ähnliche Weise finden wir durch vergleichende

Zusammenstellungen bald die eine, bald die andere seltene

Form in entfernt gelegenen Ablagerungen von diesen alten

Faunen oft ganz unerwartet wieder, so z. B. die merkwürdige

G-attung Shumardia im Kristianiagebiet, in Shropshire und in

Canada, Apatohephalus im Kristiauiagebiet, in North Wales, in

Canada, in Newada, Dikelohephalina im Kristianiagebiet, in

Wales, in Südfrankreich, Lichapyge nur ein Pygidium gefunden

in Shropshire, ebenfalls ein einziges Pygidium gefunden bei

Hof in Bayern! Und diese seltenen vereinzelten glücklichen

Entdeckungen werfen Licht über die Verbreitung und Ent-

wickelung des Lebens in Zeiten, die so weit zurückgelegen sind,

dass selbst der menschliche G-edanke schwindelt gegenüber

1) Pal. foss. Can. 1. c. P. 13, Fig. 16, 1863.

2) BuU. 30 of tlie U. S. geol. Survey (1886) P. 197, Tab. 26, Fig. 3, und
10th. ann. report, P. 652, Tab. 96, Fig. 3.
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dieser unermessliclien Zeit, über welche der Forsclier-Geist

zurückblickt. Und indem er sieht, wie die Forschung Licht

in das Dunkel wirft, findet er in der Arbeit selbst die

wahre Freude.

Die Revision der dem nordischen Ceratopygenkalk (der

Euloma-Niobe-Fauna) entsprechenden Ablagerungen, jünger als

die Didyograptus-Zione, älter als die Tetragraptus- Phyllograptus-

Zone, zeigt somit, dass wir nur an wenigen Punkten der Erde

eine näher übereinstimmende Fauna vorfinden, nämlich

in Shrophire in den „Shineton shales",

in North Wales in den „Tremadoc"-Schichten,

in Bayern die Leimitz-Schichten bei Hof,

in Südfrankreich die Schichten von Cannes,

und St. Chinian in Languedoc.

An keiner Stelle scheint eine nähere Übereinstimmung

stattzufinden als eben m dieser letzterwähnten Gegend, gleich-

zeitig derjenigen welche auch am weitesten entfernt ist.

Die folgende Tabelle (S. 232 u. 233) beleuchtet näher

diese Übereinstimmung; zum besseren Vergleich sind die durch

die hier vorgelegte Deutung abgeleiteten Namen gebraucht,

nicht diejenigen, unter welchen die betreffenden Arten in der

Litteratur angeführt sind. ^)

Es ist bemerkenswerth, dass die ganz wenig mächtige

Ablagerung dieser Suite im Kristianiagebiet (und im skandi-

navischen Norden überhaupt) dennoch bis jetzt bei weitem

die reichste Trilobitenfauna der hierher gehörigen europäischen

Ablagerungen enthält. Die mächtigen, aber stark abweichenden

entsprechenden amerikanischen Ablagerungen sind auch für

diese Fauna viel reicher.

Nach den jetzt vorliegenden Erfahrungen können wir mit

Sicherheit schhessen, dass das Meer, in welchem die Euloma-

Niobe-Fauna lebte, eine der Hauptsache nach gleichartige Fauna

^) Als neuer Name ist ausser den oben näher erwähnten nur die Be-

zeichnung Orometopus (von o^os, Berg und uérconov, Stirn) elatifrons,

Ang., statt Holometopus Ang. zu erwähnen; diese Art hat Nichts mit

der später auftretenden Gattung Holometopus zu thun, sondern bildet

eine besondere G-attung.
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gehabt liât von den nördlichsten Gegenden Schwedens ^) (65**

n. Br.) in NNO, in einer Linie über Öland (ca. 56" n. Br.),

Hof in Bayern (ca. 50^/4° n. Br.) bis nach St. Chinian in Lan-

guedoc (ca. 43° n. Br.). Ostlich von dieser Linie sind bis

jetzt keine entsprechenden Ablagerungen bekannt. Die Seicht-

wasserbildungen des Glaukonitsandes in den Ostseeprovinzen

und der fossilfreien Sandsteine, Conglomerate und Grauwacken

zwischen C und D in Böhmen scheinen zu zeigen, dass die

Grenze des Niobe-Eulomameeres gegen Osten längs dieser

Linie verlief. Westlich von dieser Grenze haben wir die

zahlreichen Vorkommen in Schweden und im Kristianiagebiet,

bei Hof, in Languedoc, in Shrophire in England; Caernarvon-

shire und Merionetshire in N. Wales. — Die Vorkommen bei

St. David in South Wales und auf Anglesey sind wieder reine

Seichtwasserbildungen, die wieder eine zeitweilige Küstenlinie

andeuten.

In der oben erwähnten Abhandlung von Törnquist, — un-

zweifelhaft der gründlichsten und werthv ollsten derartiger

vergleichender Studien aus neuerer Zeit — über die cam-

brische und silurische Korologie West-Europas ist eine etwas,

wenn auch nicht bedeutend abweichende Auffassung der hier

dargestellten Verhältnisse ausgesprochen.

Törnquist nimmt für die Shineton shales und die Cerato-

pygeschiefer des Kristianiagebietes eine nähere Übereinstim-

mung an; für die Tremadoc-Ablagerungen in N. und S. Wales
nimmt er zwar auch ein gleichzeitiges Alter mit dem skandi-

navischen Ceratopygenkalk an, aber keine nähere faunistische

Übereinstimmung: „eine Anzahl Gattungen gehört nur dem
einen oder dem anderen dieser Gebiete an (Wales und Skandi-

navien) und keine einzige für beide gemeinsame Art ist

gefunden. Wenn demnach auch beim Anfang dieser Zeit eine

Übereinstimmung zwischen den Ablagerungen in Norwegen
und England unverkennbar ist, so wird der Unterschied

zwischen der Fauna Englands und Skandinaviens im späteren

Theil dieser Zeit immer grösser, indem die Absätze in Skan-

dinavien eine mehr ausgesprochene Kalkfacies annehmen".

^) Stensele Kirclispiel und Villielmiaa Kirchspiel in Vesterbotten auf

ungefähr 65'' n. Br. Siehe G. Holm, Geol. fören. i Stockholm for-

handl. B. 12 (1890) P. 259.
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Auch für die Fauna der Leimitz-Scliicliteri bei Hof nimmt
Törnquist an, dass keine einzige Art vollkommen identisch mit

Arten aus entsprechenden Ablagerungen weder in Skandi-

navien noch in England sei. Törnquist schliesst deshalb auch

aus diesen Daten „dass man wahrend der CeratopygenTcalkzeit im

nördlichen Europa drei verschiedene Faciesformen mit ungleichen

Faunen gehabt hat".

Dass die Facies in Wales, in Bayern und in Skandinavien

etwas verschieden gewesen ist, ist ja sicher genug; der fauni-

stische Unterschied ist aber trotzdem auffallend gering. Es
kann nämlich gar nicht mit Sicherheit gesagt werden: dass

keine einzige Art gemeinsam ist. Art und Art sind ja bei den

verschiedenen Autoren verschiedene Dinge, je nachdem man
den Artbegriff eng oder weiter fasst. Wer aber damit vertraut

ist, wie einzelne unzweifelhafte Arten (z. B. Ceratopyge forßcula,

Sars, Niobe insignis, Linrs.) auch innerhalb der Ceratopygen-

kalkschichten der einzelnen Lokalität im Kristianiagebiete

variiren (siehe meine Figuren Et, 2 & 3), wird wohl schwerlich

bestimmt behaupten können, dass keine einzige Art der Euloma-

Niobe-Fauna in Wales, in Bayern und in Skandinavien gemein-

sam ist. Nach meiner Ansicht ist eine ganze Anzahl Arten

wahrscheinlich identisch, obwohl ich auf der anderen Seite

dies auch nicht absolut bestimmt zu behaupten wage, so lange

ich nicht ein genügendes Material vergleichen konnte, was

sich nur schwierig thun lässt, namentlich auch deshalb, weil

die Erhaltung der Fossilien im „Tremadoc" in Wales ge-

wöhnlich wenig vollkommen gewesen ist. Vorläufig sind

deshalb die „vicariirenden" Species hier mit eigenen Artnamen

aufgeführt. Nach meiner Ansicht sind aber z. B. Niobe insignis,

Linrs. und N. Homfrayi, Salt, kaum specifisch verschieden,

ebenso sind Dikelokephalina dicrœura, Ang. und DiJc. furca. Salt.,

Euloma ornatum^ Ang. und E. abditum, Salt., vielleicht nicht

wirklich specifisch verschieden. Ebenso wenig dürfte es wahr-

scheinlich sein, dass Lichapyge cuspidata, Call, (aus Shropshire)

und Lieh, primula, Barr, aus Hof wirklich specifisch ver-

schieden sind; auf den Figuren von Callaway und Barrande

unterscheiden sich die allein bekannten Pygidien nur als eine

relativ kürzere und relativ längere Form bei so vielen Trilo-

biten. Niobe obsoleta, Linrs. und N. innöta, Barr, Euloma ornaium

Ang. und E. Geinitd, Barr, sind wohl auch kaum specifisch
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verschieden. Die Unterschiede sind bei diesen und mehreren
anderen Arten nicht grösser, als dass vielleicht in der That eine

ganze Reihe von Arten specifisch identisch sind, und höchstens

lokale Varietäten darstellen, wie solche auch in den heutigen

Meeren überall vorkommen. Mir scheint es demnach bei so

bedeutender Übereinstimmung kaum anders möglich, als dass

die Euloma-Niobe-Fauna des skandinavischen Nordens, des

North Wales (und Shropshire), der Leimitz-Schichten bei Hof
und der Schichten von Languedoc in einem und demselben

Meere und im Wesentlichen gleichzeitig lebte.

Dass die physikalischen Lebensbedingungen ebenso wenig
in diesem wie in anderen Meeren überall dieselben waren, folgt

von selbst und ergiebt sich auch aus dem Gresteinsunterschiede

der Euloma-Niobe-Schichten im oberen Theil des Ceratopygen-

kalks des Kristianiagebietes etc. (wesentlich Kalksteine), im
oberen Tremadoc in Wales (Schiefer) etc. Wenn aber noch
diese Verschiedenheit der Absätze als theils mehr Tiefwasser-,

theils mehr Seichtwasserbildungen berücksichtigt wird, muss
im Ganzen geschlossen werden, dass die faunistische Über-

einstimmung sogar eine ziemlich grosse ist. — Die nahe

Verwandtschaft dei- nordschwedischen Ceratopygenkalkformen
(auch hier im schwedischen Lappland wurden Euloma, Symphy-

surus^ Niohe, Shumardia etc. gefunden) und der südfranzösi-

schen Fauna von Languedoc zeigt, dass die Temperatur des

Meeres wahrscheinlich im ganzen Euloma-Niohe-Meer kaum we-

sentlich verschieden gewesen sein kann auf der Strecke zwischen

43^ und 65" nördlicher Breite.

Fragen wir nun, ob wir diese Fauna zu dem Cambrium

(Primordial-Silur) oder zu dem Ordovician (Unter-Silur, zweite

silurische Fauna) rechnen sollen und wo die Grenze zwischen

diesen beiden grossen Schichtreihen zu ziehen ist, dann scheint

mir die Entscheidung dieser Frage nicht zweifelhaft. Ich kann
in sofern noch auf meine Darstellung bei einer früheren Ge-

legenheit hinweisen. 1) Die Grenze beider kann nicht durch

eine auftällige Unterbrechung („break" Lapworth) fixirt werden;

nach einer solchen würde man z. B. im Kristianiagebiet ver-

geblich suchen, denn es existirt hier keine. Das einzige mög-

liche ist dann hier: nach den charakteristischen Eigenthümlichkeiten

in faunistischer Beziehung zu entscheiden.

1) Die silur. Etagen 2 & 3, P. 156.
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Es lässt sich nun niclit leugnen, dass in den Schichten

unterhalb des Dictyoyraptus-Schiefers die Fauna durch und durch

einen primordialen („cambrischen") Charakter besitzt: keine

GraptoBthen, keine Cephalopoden, keine Trilobiten vom Typus
der charakteristischen ordovicischen Grattungen (Asaphidæ,

Trinucleidæ, Cheiruridæ etc. etc.). Unmittelbar über dem Dictyo-

graptus-Sehiefer selbst finden wir gleichzeitig die erste reichere

Graptolithfauna (die Bryograptus-Zone), die ersten Asaphiden

(Symphysurus incipiens, Brögg.) und bald auch die ersten Cephalo-

poden (Orthoceras attavus, Brögg., im Ceratopygenkalk), — im
Kristianiagebiet und entsprechend auch in der Fauna von Hof,

von Shineton shales etc. Es scheint dann das einzig mögliche^

die Grenze eben beim Dictyograptusschiefer selbst zu setzen; ich

habe dann diesen zu Cambrium gerechnet.

Es lässt sich auch nicht leugnen, dass die Niobe-Euloma-

Fauna überall einen gemischten Charakter besitzt, mit Mischung

von primordialen Formen (namentlich Oleniden) und Formen
der zweiten Fauna Barrandens. Die Schichten dieser Fauna
sind die ersten, welche einen derartigen gemischten Charakter

besitzen, sie sind eben Übergangsschichten. Aber gleichzeitig

ist der Gehalt an ordovicischen Typen (Graptolithen, Cephalo-

poden, Trilobiten von Gattungen wie Niobe, Megalaspides,

Symphysurus^ Nileus, Ämpyx, Amphion, Cheirurus etc.) so stark

vorherrschend, dass es nach meiner Ansicht nicht zweifelhaft

sein kann, dass jedenfalls die typisch ausgebildete Fauna, so wie

dieselbe schon im Ceratopygenschiefer und noch mehr im

Ceratopygenkalk des Kristianiagebietes vorliegt in ganz vor-

herrschendem. Grad eine ordovicische Fauna ist, ebenso gut

wie die Fauna des Orthocerenkalksteins und noch höhere

Schichten.

So haben sich die nordischen Palæontologen fast ohne

Ausnahme^) immer dafür entschieden, den Abschluss der

Primordialfauna beim Dictyograptus-Schiefer zu setzen; dies

haben Linnarsson, Lindström, Nathorst, Tullberg, Holm, Lund-

gren etc. in Schweden, das habe ich ähnlich für Norwegen

gethan.

*) Moberg wollte die Grenze zwischen Cambrium und Ordovician (Silur)

auf Öland oberhalb des Ceratopygenscbiefers setzen (Greol. för. i

Stockh, förbandi. B. 12).
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Wenn man deshalb für die primordial-silurischen Ab-

lagerungen in Barrande's Sinne die Bezeichnung „Cambrium^^

anwenden will, wogegen ich Nichts einzuwenden habe (obwohl

mir die Barrande'sehen Bezeichnungen erste, zweite und dritte

silurische Fauna, welche die französischen Palæontologen noch

stetig brauchen, auch bezeichnend schienen), so muss nach

meiner Ansicht, wenn dieser Name vernünftig definirt werden

soll, auch in England, Wales, Frankreich, Amerika etc. die

Grenze des Cambriums nach oben dort gesetzt werden, wo die

zweite, also um Lapworth's Namen zu brauchen: die ordovicische

Fauna anfängt, dass heisst unmittelbar über dem Dictyograptus-

Schiefer.

So bald es bewiesen ist, dass die Tremadoc-Ablagerungen

von N. Wales dem Oeratopygenkalk des Kristianiagebietes

entsprechen, müssen nach meiner Ansicht dann auch in Wales
die Tremadoc-Ablagerungen zu „Ordovician^^ nicht zu Cambrian

gerechnet werden und die untere Grrenze von Ordovician,

nicht wie Lapworth^), Hicks, Matthew u. a. gethan haben,

an der Basis des „Arenig", sondern an der Basis von „Tremadoc^'

gesetzt werden. Ob der „break" an der einen oder anderen

Stelle grösser ist oder nicht, ist dabei gleichgültig.

Nun könnte man aber sagen: Ja, wenn angenommen
werden muss, dass die Euloma-Niobe-Fa,unst, in ihrer typischen

Ausbildung dennoch der Hauptsache nach als eine ordovicische

Fauna angesehen werden muss, weshalb dann eine eigene

Bezeichnung, weshalb nicht dieselbe mit „Arenig" zusam-

menfassen, wie thatsächlich mehrere Verfasser zu wollen

schienen? Die Antwort ist: Nein! Die Euloma-Niobe-Fauna

(Ceratopygenfauna) umfasst, obwohl sie eine Anzahl Gat-

tungen mit der jüngeren „Arenig"-Fauna gemein hat, doch

so viele eigenthümliche, charakteristische Gattungen, welche

fast nur dieser Fauna angehören, und jedenfalls hier ihre

Hauptentwickelung haben, dass dieselbe offenbar mit vollem

Recht als eine besondere Stufe ausgeschieden werden rauss
;

als solche Gattungen (und Untergattungen) sind zu nennen:

1) Um nun die letzten Abhandlungen LapworWs zu nennen, kann hier

auf seine Eintheilungen in Brit. Ass. Eep. for 1895, P. 420, und auf

„The geology of South Shropshire", Geologists Assoc. London 1894,

P. 311 hingewiesen werden.
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Shumardia

Orometopus

Ceratopyge

Oyclognatlius

Parabolinella und Angelina

Bavarilla

Neseuretus

Euloma
Harpides

Anacheirurus

Lichapyge

Apatokephalus

Dikelokephalina

Dikelokephalus (Haupttypen)

Asaphelina etc.

Bei einer solchen reichen Entwickelung von eigenthüm-

lichen Gattungstypen ist offenbar eine Sonderstellung dieser

Stufe berechtigt. Wäre nicht diese Fauna von Kjerulf im

Kristianiagebiet zuerst gänzlich übersehen worden, und hätte

man nicht die alten eingebürgerten Etagen-Nummern 2 und 3

verrücken müssen, so würde ich ohne Bedenken die Über-

gangsschichten der Euloma-Niobe-Fauna trotz ihrer geringen

Mächtigkeit im Kristianiagebiete (in "Wales, in Canada, in Nevada,

Utah etc. sind sie mächtig genug) als eine besondere Etage

ausgeschieden haben.

So ist es dann auch nach meiner Ansicht vollkommen

berechtigt den alten Namen „ Tremadoà'' für diese Ablagerungen

beizubehalten und überall, soweit möglich, auf dieselbe Weise

als eine die Ablagerungen zwischen dem Dictyograptus-Schiefer

und dem unteren Theil des Tetragraptus-Phyllograptusschiefers

umfassende ordovicische Stufe abzugrenzen. Wo diese G-rapto-

lithen-Zonen fehlen, ist natürlich die Abgrenzung nach oben

und nach unten schwieriger.

Um zu einer mehr gleichförmigen Nomenclatur beizutragen,

habe ich dann hier — aber in dem oben auseinandergesetzten

Sinne — die englischen Namen „Cambrian" und „Ordovician"

auch für das Kristianiagebiet (anstatt der früher von Kjerulf

und mir gebrauchten Namen: „Primordial-Silur" und „Unter-

Silur" oder „Mittel-Silur") angenommen. Ich hoffe dann, dass

die geehrten englischen und amerikanischen Fachgenossen
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auch die hier vertretene von fast allen skandinavischen Pa-

læontologen behauptete Auffassung über die Grenze zwischen

„Cambrium" und „Ordovician" acceptiren werden.

Auch um dazu einen Beitrag zu geben, sind die hier mit-

getheilten anspruchslosen Bemerkungen über die Verbreitung

der Euloma-Niobe-Fauna publicirt worden.

Ich hoffe, bei einer späteren Gelegenheit einen weiteren

Beitrag zu dieser Frage liefern zu können.



Land- og ferskvandsmoliusker i Kragerø omegn
ved

Joh. Tidemand-Ruud.

Liixnax Lister.

1. L. maximus L. Af denne almindelige art er den sorte

varietet den hyppigste; i almindeliglied ca. 120 mm.
lang, største exemplar 185 mm.

2. L. einerens List. 2 exemplarer (130 mm.) på Øen.

3. L. tenellus Nils. Temmelig almindelig; på Skåtø på bøg
talrig.

4. L. agrestis L. Almindelig overalt og meget varierende

i størrelse og farve.

5. L. lævis Müll. Almindelig på alle vandbredder, ved
Slupantjern (3 km. fra Kragerø) i stor mængde.

Lieliiiianiiia, Heynmann.

6. L. marginata Müll. Såvel hovedformen som forma ob-

scurus B. Esm. almindelig, den sidste hyppigst. I

store mængder ved Tangenveien.

A.rion Ferussac.

7. A. empiricorum Fer. Såvel sort som hvid almindelig.

8. A. subfuscus Drap. Almindelig.

Nyt Mag. f. Naturv. XXXVI. in.
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9. Ä. Bourguignati Mab. Denne art, der i Clessins Excursions-

fauna (1884) er nævnt som forekommende i Norge

er ikke optaget i Frk. B. Esmarks fortegnelse i

Journ, of Conchology 1886. Den forekommer tem-

melig hyppig ved Kragerø, især ved Kalstad (1,5 km.

fra Kragerø).

10. A. hortensis Fer. Almindehg.

Vitrina Draparnaud.

11. F. pellucida Müll. AlmindeHg, men findes levende kun
høst og vår.

Hyalina Agassiz.

12. H. cellaria Mull. Enkelte steder talrig, men ikke almin -

delig udbredt. Øen, Tangenveien, Kalstad, Jomfru-

land, Frøvik i Sandøkedal.

13. H. alliaria Mill. Kun enkelte individer fundne „Løkken",

Kalstad, Rørvik (2 km.) Frydensborg (0,5 km.)

Frøvik.

14. B.. draparnaldi Beck. Denne syd- og vesteuropæiske

snegle forekommer i store mængder ved Tangen-

veien, hvor den opnår 16 mm. i diam. Den er ny
for Skandinavien og sandsynlig indkommen med
ballast for mere end 10 år siden.

15. H. nitidula Drap. Frøvik 5 ex.

16. H. hammonis Str. og

17. H. petronella Charp almindehg overalt.

18. H. pura Aid. Talrig ved Frøvik men ellers sjeldnere:

Kalstad, Skåtø.

var: lenticularis Held. Ny for vor fauna Snekkevig i

Sandøkedal.

19. H. nitida Müll. Ahn.

20. E. crystallina Müll. Spredt og fåtalhg undtagen på Skåtø

under bøg.

21. H. fulva M. Alm.

F'atula Held.

22. P. pygmæa Drap. Alm,
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23. P. rotundaia Müll. Sjeldnere end efterfølgende. På Buk-
holmen, en liden bar liolnie i Kragerø havn, fore-

koramer denne art sammen med P. ruderata, Helix

lapicida, hortensis, Pupa muscorum og et par Clau-

silier i store mængder mellem murstens- og kalk-

brokker efter en nedreven bygning. Albinos er

særdeles hyppige, men de er i frastand vanskelige

at opdage blandt ;_kalkstykkerne og derfor ikke så

udsatte for fuglenes efterstræbelser, hvad der vel

har medvirket til albinismens udvikling.

24. P. ruderata Stud. Alm. overalt.

aTbina på Bukholmen.

Helix Linné.

25. H. aculeata Müll. Kjørsvig i Bamble. Hovedformen er

ikke tidhgere funden hos os.

26. E. costata Müll. Alm.

27. H. pulchella Müll. Alm.

28. H. hispida L. Alm. overalt; overordentlig hyppig ved

Tangenveien, hvor jeg har fundet tydehge udpræ-

gede exp. af følgende:

var: conica Jeffr.

— depilata Pfr.

— septentrionalis Cl.

— concinna Jefir.

— nana Jeff.

— nébulata Mke. Ny for vor fauna.

— montana Stud. Ligeså.

forma aTbina. Også på Bukholmen.

29. H. strigella Drap. Kalstad, Valberg (1 km.), Frøvik, men
især talrig på Skåtø på bøg.

30. H. fruticum Müll. Alm. På Øen to exp. af en aldeles

fladtrykt form.

31. H. lapicida L. Alm.

forma minor på Jomfruland.

— albina Bukholmen. Ny for faunaen.

32. H. arbustorum L. Alm.

var. flavesæns W. Kalstad.

— calcarea Høgb. Kalstad (26 mm. i diam.) Ny for

faunaen.

16*
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33. H. hortensis Müll. Almindelig i alle farver og bånd

variationer.

var. Jiybrida Poir. Alm.

— perforata W. Bjørnsborg. Ny for faunaen.

JBuliminues Ehrenberg.

34. B. ohscurus Drap. Frøvik.

Coclllicopa Férussac.

35. C. lubrica Müll. Alm.

var. minima Siem. "Valberg, Kalstad, Jomfruland,

forma alhina. Bukholmen.

F*u.pa, Draparnand.

36. P. cylindracea D. C. Denne art, der tidligere er tagen

ved Bergen og Lillesand, er på „Øen" så talrig, at

jeg, da jeg første gang fandt den, tog over 200

exp. hvoraf 80 levende. Desuden ved Valberg.

37. P. muscorum L. Alm. på Bukholmen ellers sjelden: Skåtø,

Frøvik.

38. P. edentula Drap. Kun enkeltvis og sjelden i voksne

exemplarer. Kalstad, Frydensborg, Frøvik; talrigst

på Skåtø, under bøg.

39. P. pygmæa Drap. Enkelte exp. i „Løkken" sammen med
alpestris Aid.

40. . P. suhtriata Jeffr. Kalstad, Valberg, Skåtø under bøg,

Frøvik.

41. P antivertigo Drap. Talrig ved Slupantjem med føl-

gende.

42. P lUljéborgi W. Af denne art, hvoraf 0. Jensen 1873

fandt et exp. ved Skien, har jeg fundet over 100

exp. ved Slupantjern på en liden plet, der årvist

sættes under vand.

43. P. alpestris Aid. Alm.
44. P. pusilla Müll. Alm.
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Balea Prideaux.

45. B. perversa L. Almindelig. Talrigst i „Løkken" og ved

Frøvik.

Clausilia Draparnand.

46. Cl. laminata Mand. Omtrent overalt; den almindeligste

af slægten.

47. Cl. hidentata Strøm. Alm.

var. septentrionalis Schm. ligeså.

48. Cl. plicatula Drap, Almindelig, men sjeldnere end fore-

gående.

Succinea Draparnand.

49. S. putris L. Denne art er meget varierende i form,

størrelse og farve, men forekommer ikke hyppig.

Kalstad, Bærø, Frøvik.

50. S. pfeifferi Rssm. Alm.

51. S. oblonga Drap. Sjelden, Frøvik og Kil i Sandøkedal.

Carydiium Müller.

52. C. minimum Müll. Alm.

Lininea Lamarck.

53. L. auricularia L. I Slupantjern forekommer en form,

der må henføres til denne art, skjønt kun 18 mm.
lang.

54. L. lagotis Sehr.

var. Burnetii Aid. Kjørsvig i Bamble. Ny for vor

fauna.

55. L. ovata Drap. Næsten i hvert tjern. Limneerne og

andre snegle synes dog ikke at trives i de damme,
der benyttes til istjern. Disse stænges gjerne om
høsten, og de limneer, der går i vinterdvale høit

oppe, blir derfor på det tørre om sommeren, da
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våndet gjerne slippes om våren. De er gjerne

fattigere på arter (i almindeliglied kun L. ovata,

peregra truncatula, Planorbis albus og Pisidum

obtusale) medens f. ex. Slupantjern, der aldrig har

været benyttet til istjern, har 18 arter. L. ovata

varierer meget, ikke alene på de forskjellige lokali-

teter, men også i de forskjellige år. I en bæk, der

ved Frydensborg danner afløbet for Kalstadtjernet,

fandt jeg således et år kun var. fontinalis Stud.

Næste år var typiske exp. af denne varietet sjeldne,

medens typioa var almindelig; det tredie år fandt

jeg kun typica. Varieteten var vel ved en eller

anden sterk flom ført ud i det salte vand og er-

stattet med yngel fra tjernet, hvor kun typica

forekommer. Senere har igjen enkelte exp. af fon-

tinalis vist sig.

var. fontinalis Stud. Frydensborg.

— ampullacea W. Slupantjern.

56. L. peregra Mull. Slupantjern, Sjaaen, på Langø, Jom-

fruland. Særlig store og smukke exp. i et engdige

ved Kil.

57. L. glabra Müll. Sjaaen.

58. L. truncatula Müll. Alm.

JPliysa Dråparnaud.

59. Tl. fontinalis L. Kjørsvig i Bamble.

F*lanorlbis Guettard.

60. Pl. rotundatus Poir. Sjelden; i en myr på Langø.

61. Pl. contortus L. Alm.

62. Pl. horealis Loven. Alm.

var. Gredleri Blz. Kjølebrønd i Sandøkedal.

63. Pl. albus L. Slupantjern, Kalstadtjern, Hanselven i

Sandøkedal.

64. Pl. glober Jeffr. Kalstadtjern.

65. Pl. complanatus L. Kalstadtjern, Slupantjern.
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A.ncylus G-eoffroy.

66. Ä. lacustris L. Slupantjern, Lyngdalen i Sandøkedal.

Valvata Müller.

67. F. cristata Müll. Slupantjern.

Sphærium Scopoli.

68. SpJi. corneum L. Slupantjern, Elven ved Vafos.

JPisidum Pfeiffer.

69. P. glöbulare Cl. Slupantjern, Stu.dsdalstjern Rørvig.

70. P milium. Held. Slupantjern, Kjørsvig i Bamble.

71. P. fossarinun Cl. Alm.

72. P. obtusah Pfr. Aim.

var. magnißcum Cl. Thorsdal i Sandøkedal. Ny for

faunaen.

73. P. nitidum Jen. Frydensborg.

Marffaritana Schum.

74. M. margaritifera Lin. I flere elve i Sandøkedal.

Tillæg.

Frederikshald:

Planorhis stelmaclioetius Bourg.

Skonningsfos i Tista. Ny for faunaen.

Frederiksstad:

PlanorMs nitidus Müll.

Arekil på Hvaler (Z. A. Høyers samling). Tidligere kun

funden ved Bergen.
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Valvata antiqua Sow.

Glommen ved Kaldera (Z. A. H.) og ved Torp. Ny for

faunaen.

Fisidium amnicum Lin.

Glommen ved Torp. Ny for faunaen.

Ved E[ristiania er to fremmede arter udplantede, Planorbis

corneus L, og Paludina vivipara L. der nu forekommer i

mængde i Frognerdammen.

Kragerø, januar 1897.

Joh. Tidemand-Ruud.



Rondesparagmiten.
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P. Å. eyen.

I syd for Foldalen, mellem Gudbrandsdalen i vest og

Atnedalen i øst hæver ßonderne sig med sine alpine former

over den ellers ved afrundede, mere undulerende orografiske

træk udprægede fjeldvidde. De danner ligesom et hele for

sig selv.

Rondernes særegne orografiske forhold har udentvil ogsaa

bidraget sit til, at de har fristet en meget vekslende skjæbne,

naar der blev spørgsmaal om at bestemme deres plads i

formationsrækken.

Kjerulf opstillede 1857 følgende formationsorden: „Die

über dem Jätta-Quarz ruhenden chloritischen Thonglimmer-

schiefer, quarzigen Schiefer oder reinen Daohschiefer, unten

durch til Dolomite wohl begrenzt, bilden zusammen eine

Etage, die ich mit einem Namen als Dovreschiefer bezeichne.

Der Eond-Quarz, die oberste Etage, die in dem letzten Durch-

schnitte wieder über dem Dovreschiefer liegt". ^) Men allerede

fem aar senere var han kommet til et andet resultat: „Ich

hatte nämlich, durch das verwickelte Profil des Grudbrands-

Thals irre geführt, in 1856—1857 einen beträchtlichen Theil

des zentralen Norwegens als devonisch angenommen, bin aber

jetzt zu dem Resultate gekommen, dass hier eben die Sparag-

mit-Etage den grössten Raum einnimmt".^) Og da Kjerulf

kom saa langt, at det geologiske kart over det søndenfjeldske

Norge blev udgivet 1866, blev Ronderne henført til sparagmit-
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feltet, idet ved sparagmit blev forstaaet „en snart lys, rødlig,

gulagtig, snart mørk, graa breccie eller conglomérat med
feldspat- og kvarts-brudstykker samt ofte iblandet med fine

talkblade" ^), og han mente saaledes, „at Rondernes kvarts

er et hævet fjeldstykke som fra først af laa afleiet over granit,

og som senere er hævet under bevægelse, der ledsagedes af

en yngre granits fremtrængen".*) Kjerulf synes at være

blevet staaende ved denne tanke. ^) Eondernes formations-

række skulde efter Kjerulf overleires af Rørosskifere, disse

igjen af Grulaskifere, og mellem de to sidstnævnte formationer

paavistes sandstene, lerstene, conglomérat m. m. førende fossiler

af mellemsiluren. ^)

Tørnebohm kom til det resultat, at „såväl den egentliga

högfjällsqvartsiten, hvilken förr ansetts vara silurisk, som
Telemarkens qvartsit, hvilken förr hänförts till urberget, tillhör

samma serie af sandstensbildningar som den, hvilken före-

kommer i Ronderne och i fjällsträkningarne vidare mot n.ö.'^)

Efter Tørnebohm var jo rækkefølgen: urgneis, sparagmit,

silurlag, fyllit, sevegruppen (høifjeldskvartsit, Rondekvarts

m. m.)^), og denne sidste gruppe skulde være, „att betrakta

såsom en stor, sjelfständig formation mellan urberget och

kambrium" ^) — store overskydninger skulde altsaa være grun-

den til gruppens pläds saa høit oppe i rækken.^")

Af det anførte sees „Rondesparagmitens" ubestemte pläds

i formationsrækken, og vore nu ledende norske geologer

Brøgger ^^) og Reusch^^) synes ved undersøgelsen af tilsvarende

og tilgrænsende formationer at lade aldersbestemmelsen noget

uvis.

Mine reiser i disse trakter har omtrent udelukkende været

optaget med studier af de glaciale fænomener og de lose

afleiringer, saa jeg ikke har havt anledning til nogen syste-

matisk undersøgelse af de stratigrafiske forhold, hvorfor mit

bidrag væsentlig er af petrografisk karakter. Dog vil jeg ikke

undlade at bemærke, at det almindelige indtryk, jeg har faat

af fjeldbygningen i Dovrefjeldstrakterne (Ronderne i syd og

Drivdalen| i nord), er en vis regelmæssighed med normale

leiningsforhold, men lokale foldninger og forskyvninger.

Sommeren 1841 foretog Fearnley og Scheel en reise i

Rondetrakterne, og resultatet af disse finder man i to opbe-

varede manuskripter:
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Fearnley: Indberetning om en geologisk undersøgelses-

reise i den nordostlige deel af Gudbrandsdalen — foretagen i

sommeren 1841.

Scbeel: Indberetning om en geologisk reise i Gudbrands-

dalen i aaret 1841.

De har begge givet en for dåtiden god beskrivelse af

bergarten. Fra Høgronden beretter saaledes Fearnley: „Paa

den søndre side af fjeldet nemlig nede i Mylinjebækken op-

træder quartsiten med en habitus temmelig ovensstemmende

med den, vi forud havde bemærket paa Stygfjeldet. Almin-

delig quartsitmasse (nemlig ikke ganske fri for glimmer og

selv feldspath) er i vexlende lag fuld af smaae quartsnødder

men især af store (1—4''
i gjennemsnit) fladtrykte og lang-

strakte concretioner vel meest med convexe overilader, men
dog undertiden med mindre bestemte grændser; de syntes paa

mange steder med den ene ende ligesom at tabe sig i bjerg-

arten. Disse concretioner (jeg vover ikke at kalde dem mandler,

geschiebe el. desl.) bestode fordetmeste af rødlig, gjennem-

skinnende quarts." Og Scheel beretter ganske i almindelighed:

aldrig træffer man her charakteristisk gneis eller granit; derfor

have vi i dette tilfælde benævnt den qvartsskifer, uden at

bryde os om i hvor stor mængde feldspath og glimmer kunne
have været tilstede."

Det er mærkelig at se saavel Fearnley som Scheel anvende

benævnelsen kvartsit og kvartsskifer for denne bergart, skjønt

de begge har været opmærksom paa feldspat og glimmer i den.

Endnu mærkeligere er det at gjenfinde benævnelsen Ronde-

kvarts hos Kjerulf og Törnebohm.

Allerede 1829 havde Esmark været opmærksom paa den

eiendommelige bergart, som findes i Tyldalen og Rendalen,

førende „mørkerød feldspat, der nærmer sig til det blodrøde,

den gaaer over i den körnige graaevakke".^^) Og Esmark
siger videre: „Da denne bergart findes meget udbredt saavel

i Østerdalen som i Guldbrandsdalen hist og her, og er en

egen bjergart, som hører til overgangsformationen, samt for-

skjellig fra den almindelige graavakke og graavakkeskifer

— — — saa föreslåar jeg at kalde den sparagmit af det

græske GTcaqayfxa. (brudstykke)".^*) Og det fremgaar tydelig

paa samme sted, at Esmark har været opmærksom paa det

forskjellige udseende i petrografisk henseende mellem sparag-
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miten i Østerdalen og længere vest; thi han fortsætter: „I

Gruldbrandsdalen er den paa adskillige steder meget qvarts-

agtig, og bliver saa compakt og tæt, at den faaer nogen liglied

med glimmerskifer, men er dog forskjellig derfra, da den i

stedet for glimmer har sparsomt indblandet chlorit og talk

i meget smaae blade ".^^) Han havde forresten allerede tid-

ligere været opmærksom paa et lignende forhold i Telemar-

ken. 16)

Schiøtz har jo i en lang række af aar ofret et stort ar-

beide paa udforskningen af det østhge Norges sparagmit-

kvartsfjeld, og vort kjendskab til dettes petrografiske og

stratigrafiske eiendommeligheder er ved hans betydningsfulde

arbeide i høi grad udvidet. Schiøtz indførte en tredeling:

Ældst var den røde sparagmit, som hyppig viste sig konglo-

meratisk; derover kom den graa sparagmit — begge disse

henførtes til etage I. Afvigende leiet over ortocerkalken kom
saa Kvitvola-kvartsetagen. 1'^) Denne sidste dannes for en stor

del af sandstenartede og kvartsitartede bergarter af kvarts med
feldspat — — — desuden optræder alle mulige ændringer af

kvartsskifere, talkholdige kvartsskifere og glindsende skifere;

begge de >førstnævnte indeholder som oftest feldspat. Den
talkholdige bergart er undertiden udviklet som en rød spa-

ragmit. 1^)

Kjerulf meddeler, at „Rondkvartsen — optræder som
kvartsskifer og kvartsit eller navnlig talkblandet som talk-

holdig kvartsskifer, hvid, graalighvid, grønlighvid."^^)

Vi gaar derpaa efter denne historiske oversigt over til at

se lidt paa den petrografiske karakter af endel af de bergarter,

som optræder i Ronderne og nærmest tilgrænsende strøg, idet

jeg meddeler resultatet af endel paa det mineralogiske institut

under professor dr. Brøgger's veiledning udførte mikroskopiske

undersøgelser af endel bergartprøver, som jeg selv har med-

bragt fra mine reiser.

I Yuladalen, syd for Atnesjøen, staar tæt ved Steinhytten

en lysegraa, tydelig stribet bergart i omtrent horizontale lag

ganske nær Yuluaaen. Bergarten er finkornet til makroskopisk

næsten tæt. Den mikroskopiske undersøgelse viser, at den

fortrinsvis bestaar af kvarts og feldspat som de fremherskende

mineraler. Kvartsen viser en undulerende udslukning. Blandt

feldspaten sees tydelig mikroklin. Muscovit er sparsomt til-
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stede i den ellers af kvarts og feidspat bestaaende, til en ren

detritus opkunste mellemmasse mellem de større korn. Berg-

arten viser sig fremtrædende anisomer med tydelig presstruktur.

Feldspaten er tildels kaoliniseret.

Et stykke nedenfor Steinhytten staar tæt ved Vuluaaen
en graa, finkornet til makroskopisk tæt bergart, der under

mikroskopet tildels viser en noget anisomer struktur, men
ingen tydelig presstruktur eller øiestruktur. Bergarten er

meget oppresset i snart lidt grovere partier, snart i rene

detrituspartier. De forherskende mineraler er kvarts og feld-

spat, desuden meget sparsomt kaliglimmer. Kvartsen viser

undulerende udslukning. Feldspaten, hvoriblandt tydeKg mi-

kroklin, er tildels kaoliniseret; tildels viser den en fingeragtig

sammenvoksning.

Paa sydsiden af Vuluaaen et stykke nedenfor forrige

prøves findested stod en mørkegraa, lidt blaaagtig, finkornet

bergart. Det er en ren brudstykkebergart med anisomer

struktur. Linse- eller øiestrukturen fremtrædende. Med sin

tydelige presstruktur viser den idetbele et meget oppresset

udseende, større stykker med opknust detritus indimellem.

Hovedbestanddelene er kvarts med undulerende udslukning

og feldspat, der optræder dels som Orthoklas, dels som plagio-

klas og er delvis kaoliniseret. Det er især feldspaten, der

ndgjør de større korn. Muscovit forekommer mere sparsomt

som filler og blade.

Ved Gravskarsbækken, som falder ud i Atnesjøen paa

nordøstsiden, stod med næsten horizontal lagning en lysegraa,

lidt rødlig bergart. Den er finkornet til makroskopisk tæt,

paa sine steder næsten hornstenagtig. De optrædende bænke
viser et udpræget diaklassystem. Strukturen er udpræget ani-

somer. I horizontalsnit, i dette tilfælde parallel lagfladen,

viser sig en tydelig oppresning, delvis presstruktur, men ikke

øiestruktur. Vertikalsnit lodret paa strøgretningen viser pres-

struktur eller parallelstruktur i den opknuste detritusmasse og

antydning til øiestruktur. I vertikalsnit parallel strøgretningen

viser sig en tydelig presstruktur med parallelstruktur i den

opknuste detritus, men ikke typisk øiestruktur. Kvarts, der

viser undulerende udslukning, er den overveiende bestanddel

i bergarten. Dertil kommer delvis kaoliniseret feldspat, op-

trædende dels som plagiaklos, dels som mikroklin, noget tvilsom
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Orthoklas. Muscovit findes meget sparsomt, men viser tildels

parallelanordning. Desuden forekommer rent accessorisk zirkon

som sterkt lysbrydende og sterkt dobbeltbrydende korn.

Magnetit optræder meget sparsomt, som et fint støv.

Hørsa, der fra nord falder ned i Atnesjøen ved dennes

øvre ende, rinder ved veien i to grene. Fra den søndre gren

medtoges tæt ved broen et prøvestykke af en lysegraa, lidt

grønlig bergart, en finkornet brudstykkebergart. Presstruk-

turen og øiestrukturen meget fremtrædende, ligesaa den meget

oppressede brudstykkestruktur. Snart noget grovere partier,

snart rene detrituspartier. Kvarts og feldspat er de forher-

skende mineraler, og de større korn af disse frembringer en

tydelig anisomer struktur. Kvartsen viser undulerende ud-

slukning. Feldspaten, deriblandt tydelig mikroklin, er tildels

kaoliniseret. Muscovit optræder, om end ikke netop spar-

somt, saa dog ikke i saa stor mængde som de to hoved-

mineraler.

Fra den nordlige gren af Hørsa medtoges ligeledes en

prøve. Denne er fra det nederste, faste fjeld, men det er den

samme bergart, som holder sig helt op til broen, ja endnu

høiere op. Bergarten er lysegraa, lidt grønlig af et makro-

skopisk talklignende glimmerbelæg paa lagfiaden. En tydehg

brudstykkebergart med lyse, lidt rødlige brudstykker af kvarts

og feldspat. Den spalter sig op efter noksaa tydelige skifrig-

hedsflader. Tydelig presstruktur, tildels med linse- og øie-

struktur. Den er meget oppresset, paa sine steder til en ren

detritus. Kvarts og feldspat udgjør, som det synes nogen-

lunde ligelig, bergartens hovedbestanddele, idet muscovit er

forholdsvis meget sparsom, som knyttet til den udfyldende

mellemmasse. Kvartsen viser undulerende udslukning. Feld-

spaten optræder som Orthoklas, mikroklin og plagioklas; den

er tildels fingerformet sammenvokset og tildels oppresset med
indtraadt nydannelse af kvarts, feldspat og muscovit paa spal-

terne. Feldspaten er tildels noget kaohniseret. Kvarts og

feldspat optræder ofte i større korn og giver bergarten en

tydelig anisomer struktur. Som regel synes kvartsen mere

opknust end feldspaten.

Musvolkletten i syd for B,onderne maaltes med aneroid-

barometer, tilhørende det meteorologiske institut, at have en

høide af 1020 m, o. h. Her stod paa toppen en lys, lidt
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graaagtig bergart, der finkornet i haandstykke viser et massivt

udseende. Under mikroskopet viser den fremtrædende brud-

stykkestruktur med tydelig presstruktur og parallelstruktur.

Kvarts og feldspat forekommer hyppig i større korn som

linser og øine, saa bergarten faar en ndpræget anisomer struk-

tur. Den mere finkornede mellemmasse, oppressede detritus-

masser, bestaar af kvarts, feldspat og muscovit. Kvartsen

viser undulerende udslukning. Feldspaten, der optræder som

Orthoklas, mikroklin og plagioklas, viser tildels en fingerformet

sammenvoksning.

Det nederste faste fjeld, man træffer i Langglupaaen, er

en lysegraa bergart, der optræder i omtrent horizontale lag

eller bænke. Den viser sig noget grønlig paa grund af et

makroskopisk talklignende glimmerlag paa bænkningsfladen.

Bergarten er finkornet til makroskopisk tæt og forekommer i

noget vekslende, snart lidt mørkere, snart lidt lysere zoner.

Under mikroskopet viser den tydelig presstruktur og er an-

isomer med kvarts og feldspat i noget større korn. Kvartsen

viser undulerende udslukning. Feldspaten er tildels tydelig

mikroklin. Ellers bestaar den paa sine steder til en ren detri-

tus opknuste mellemmasse af kvarts, feldspat og muscovit.

Desuden forekommer i noksaa stor mængde, accessorisk be-

tragtet, mindre, uregelmæssige ertskorn.

Det er vistnok væsentlig den samme bergart, som nu
holder sig med omtrent samme bænkningsforhold opover langs

Langglupaaen. Og ved Turistforeningens bro i Langglupdalen

staar en lysegraa, lidt rødlig-grønlig bergart. Ved to aneroid-

maalinger, udført 3 p. m. og 5 p. m. 1 juli 1891 fandtes i

begge tilfælde broens høide 850 m. o. h., hvorimod en aneroid-

maaling 10 a. m. dagen efter gav som resultat 850 m. o. h.

Som man ser, dog en meget god overensstemmelse. Bergarten

viste sig at være en ren brudstykkebergart med rødlige brud-

stykker af kvarts og feldspat. Et grønligt glimmerbelæg af

makroskopisk talklignende udseende er meget fremtrædende

paa lagfladen, i dette tilfælde tillige presfladen. Bergarten

har en meget tydelig presstruktur og viser sig meget oppresset.

Den har en tydelig og meget fremtrædende anisomer struktur

med større korn af kvarts og feldspat. Den opknuste mellem-

masse bestaar af kvarts, feldspat og muscovit. Kvartsen viser
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undulerende udslukning. Feldspaten viser tildels en finger-

formet sammenvoksning og er delvis noget kaoliniseret. Tildels

er feidspaten sønderpresset med nydannelse af kvarts og feld-

spat paa spalterne.

Ved herfra at bestige Rondeslottet passerer man først

gjennem rigt morænedækket dalbund, og senere har man ved

den egentlige bestigning en hel del ur for sig. Dog stikker

det faste fjeld her og der frem, saa man ser, det er væsentlig

den samme bergart med de samme stratigrafiske forhold,

man har for sig.

Ved bestigningen af Rondeslottet finder man næsten til

tops løse blokke af en bergart, der tildels fører større, lancet-

formede kvartslinser. Det lykkedes mig imidlertid ikke her-

oppe at finde den i fast fjeld, hvortil maa bemærkes, at tiden

var knap og veirforholdene ugunstige. Bergarten viste sig

forresten at være en ren brudstykkebergart, finkornet til mid-

delskornet. Det er den sædvanHge lysegraa farve med et

svagt skjær i det røde og grønne. Seet i det store viser den

et noget gneisagtigt udseende. Kvarts og feid spat er hoved-

bestanddelene. Dertil kommer meget sparsomt muscovit, om
end ikke ganske lidet. Kvartsen viser undulerende udslukning,

Feldspaten optræder som Orthoklas, mikroklin og plagioklas
;

den er tildels noget kaoliniseret. Den med større korn af

kvarts og feldspat anisomere bergart viser snart mere grov-

kornede, snart mere finkornede partier af opknust detritus,

bestaaende af kvarts, feldspat og muscovit. Presstrukturen

meget fremtrædenbe, med øie- og linsestruktur og med stribe-

formet parallelanordning af muscoviten og af den finkornede,

detritusagtige mellemmasse. De større feldspatkom er til-

dels opknust, med nydannelse af kvarts og feldspat paa spal-

terne.

Ganske lignende forhold har ogsaa Hørbye beskrevet fra

steder længere øst: „Saaledes danne korn af qvarts og feld-

spath i en med talk gjennemvævet qvartsskifer sydligt ved

Fæmuns hytte en bjergart, som kan kaldes graavakke, og

som meget ligner Tyldalens sparagmit; længere nordpaa langs

Fæmun kan denne samme bergart betegnes som qvartsskifer

med en beklædning af talk paa skiktfladerne. Paa atter andre

steder finder man chalcedonagtig qvarts og rød feldspath i

stængelformige og ellipsoidiske partier indhyllede i gulagtighvid
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talkskifer, og ofte af en saa regeieret form, at man tror at see

lutter fladtrykte og rundslebne rullestene — et pendant til

Rondenes concretionsqvarts". ^^)

Rondeslottet er den høieste af Rondetoppene, et forhold

som ogsaa Fearnley har været opmærksom paa; thi efter at

have angivet Høgrondens høide til 6730 fod, fortsætter han:

„dette fjeld er dog ei den høieste tind af Rondene; af disses

sydlige deel rage derimod 3 ubestigelige toppe steilt iveiret,

hvilke alle er høiere, den største omtrent 300^ høiere end Høg-
ronden; altsaa: Rondenes høieste tinde mindst 7000'" (manu-

skript). Rondeslottet blev første gang besteget af student

Carl Nielsen antagelig 1875^^) og sommeren efter af student

G-rafî. ^^) Professor Gî-eelmuyden bestemte fra Høgronden Ronde-
slottets høide 170 fod høiere end denne. ^^) Paa amtskartet

finder man Høgrondens høide ansat til 6738 fod. Rondeslot-

tets høide skulde altsaa være 6908 fod = 2167 m. o. h. Ved
maaling med et det meteorologiske institut tilhørende aneroid-

barometer fandt jeg Rondeslottets top at være 2010 m. o. h.,

men veirforholdene kunde ikke siges at være gunstige for

høidemaaling.

Paa toppen af Rondeslottet stod tæt ved varden en lyse-

graa, lidt grønlig bergart. Den er finkornet og viser sig under

mikroskopet med sin anisomere struktur at være en ren brud-

stjT'kkebergart med tydelig som øiestruktur udviklet presstruktur.

Det er især feldspaten, som forekommer i større korn. De
forherskende mineraler er kvarts og feldspat. Kvartsen viser

undulerende udslukning. Feldspaten, deriblandt tydelig mi-

kroklin, viser tildels en fingerformet sammenvoksning og er

delvis noget kaoliniseret. Muscovit forekommer ogsaa om end

forholdsvis sparsomt sammenlignet med de to hovedmineraler.

Paa sine steder viser bergarten en opknust detritus.

I nord har man ved en liden bæk, der falder ud i Berge-

dalsbækken (Døraaen) en lysegraa bergart, noget grønlig paa

opspaltningsfladerne. Den viser under mikroskopet en tydelig

anisomer struktur med nogenlunde tydelig presstruktur og er

en udpræget brud stykkebergart. Forherskende er kvarts og

feldspaf. Kvartsen viser undulerende udslukning. Feldspaten,

deriblandt tydelig mikroklin, viser tildels en fingerformet sam-

menvoksning og er delvis lidt kaoliniseret. Muscovit er nok-

saa rigelig tilstede. Desuden forekommer, som accessorisk be-

Nyt Mag. f. Natnrv. XXXVI. HI. 17
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tragtet noksaa rigelig, en erts, sandsynligvis magnetit. Feld-

spaten er tildels oppresset med nydannelse af kvarts og feld-

spat paa spalterne.

Døraasæter har jeg ved to til forskjellige tider udførte

aneroidobservationer, hvis resultat kun viste tre meters høide-

forskjel, fundet at være 955 m. o. h. Her stod lige ved broen

over Døraaen en lysegraa bergart, der viste sig lidt grønlig

paa grund af et makroskopisk talklignende glimmerbelæg paa

skifrigbedsiiaden. Med anisomer struktur, der viser tydelige

presfænomener med linse- og øiestruktur, viser den sig at

være en ren brudstykkebergart. Enskjønt ogsaa her kvarts

og feldspat maa betegnes som hovedmineraler, er imidlertid

ogsaa kaliglimmer noksaa rigelig tilstede. E-ent accessorisk

forekommer desuden støv og smaa uregelmæssige korn af en

erts, sandsynligvis magnetit. Kvartsen viser undulerende ud-

slukning. Feldspaten, deriblandt tydelig mikroklin, er delvis

kaoliniseret. Bergarten er meget oppresset i snart noget gro-

vere partier, snart finere til en ren detritus.

Omgivelserne af Døraasæter karakteriseres ved de pent

udviklede terrasser, som reiser sig paa elvens sydside lige-

overfor sæteren. Disse terrasser reiser sig i fire, forholdsvis

betydelige bastioner, hvis høide jeg har bestemt ved aneroid-

maalinger. Elven har her en høide af 950 m. o. h. Og ter-

rasserne følger efter hinanden i høiderne 960, 980, 995 og

1010 m. o. h.

Ved Grimsa staar tæt ved Faldet, lige ved den bro, hvor

veien fører over til Døraasæter, en lys, lidt graaagtig bergart

i bænke, der har et ganske svagt fald (omtrent 10") mod NV.
Bergarten er finkornet til makroskopisk tæt og har i haand-

stykket et massivt udseende. Kvartsen synes at være den

overveiende bestanddel i bergarten og viser tildels undulerende

udslukning. Orthoklas og mikroklin optræder Jigesom ogsaa

plagioklas, der tildels viser fingerformet sammenvoksning.

Feldspaten er delvis kaoliniseret, om end ikke meget. End-

videre findes endel muscovit. Øiestruktur eller presstruktur

synes ikke synderlig udviklet, og bergarten viser sig nogen-

lunde isomer. I snit lodret paa strøgretningen sees muscovit-

fiUerne og muscovittraadene nogenlunde parallelt anordnede,

om end ikke absolut. I snit parallel strøget sees muscovit-

naale og muscovittraade nogenlunde parallelt anordnede, og
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langstrakte korn ligger med længdeaksen nogenlunde i samme
retning, parallel retningen af muscovittraadene. I horizon-

talsnit kan ikke spores nogen bestemt anordning af bestand-

delene.

Naar man bestiger Ildmandhø fra B-ondevandet, saa pas-

serer man nede i elven i Udmanddalen over næsten horizontale

lag af en lys, lidt graaagtig bergart, der er meget finkornet

til makroskopisk tæt. Kvarts og dernæst feldspat udgjør lioved-

bestanddelene i bergarten; mere sparsomt forekommer kali-

glimmer. Kvartsen viser undulerende udslukning. Feldspaten

optræder som Orthoklas, mikroklin og plagioklas, viser tildels

fingerformet sammenvoksning og er delvis kaoliniseret. Berg-

arten viser en tydelig presstruktur med udviklet øiestruktur

og linsestruktur. Den er forresten en ren brudstykkebergart

og er meget opknust, paa sine steder til en ren detritus.

Paa Ildmandhø staar tæt ved varden paa toppen en lys,

meget finkornet til makroskopisk tæt bergart. Den er af ud-

seende fuldstændig kvartsitagtig. Den er meget opsprukket;

men lagningen eller bænkningen synes at være omtrent hori-

zontal. Bergarten viser under mikroskopet en fuldstændig

brudstykkestruktur, er meget oppresset med nogenlunde tyde-

lig presstruktur. Den er ikke typisk anisomer, da kvarts og
feldspat optræder med nogenlunde ens udviklede korn. Der
findes dog paa sine steder lidt detritusmasse, og muscoviten
forekommer som smaa filler, naale og blade. Kvartsen viser

undulerende udslukning. Feldspaten, optrædende som Ortho-

klas, mikroklin og plagioklas, viser tildels fingerformet sam-

menvoksning og er delvis lidt kaoliniseret. Muscovit forekom-

mer mere sparsomt.

Paa vestsiden af Rondevandet staar i næsten horizontale

bænke en lysegraa, lidt blaaagtig bergart, finkornet til makro-

skopisk tæt, visende under mikroskopet en fuldstændig brud-

stykkestruktur. I den anisomere bergart forekommer grovere

og finere partier om hinanden. Kvartsen viser undulerende

udslukning. Feldspaten, optrædende som orthoklas, mikroklin

og plagioklas, viser tildels fingerformet sammenvoksning

og er delvis noget kaoliniseret. Muscovit optræder mere

sparsomt.

Naar man gaar fra Rondevandet til Formokampen, pas-

serer man i Urdaaen en lysegraa bergart, der staar i ganske

17*
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svagt (omtrent 10") mod vest faldende bænke. Seet i haand-
stykket har den et massivt udseende, er finkornet til makro-
skopisk tæt. De forherskende bestanddele er kvarts og feld-

spat. Kvartsen viser undulerende udslukning. Feldspaten er

delvis kaoliniseret og optræder som Orthoklas, mikroklin og
plagioklas. Muscovit forekommer mere sparsomt. Bergarten
er udpræget anisomer, meget oppressât og tildels med detri-

tusagtig mellemmasse mellem de større korn, der for en
stor del har en sanderpresset, fillet og uregelmæssig begræns-
ning.

Længere vest møder nu Rostens konglomerat. Dette har

været kjendt og studeret helt siden v. Buch's tid. Ja Esmark
kjendte det endog tidligere; thi han omtaler det i sin „ßeise

fra Christiania til Throndhjem 1829" pag. 61. 62, paa følgende

maade: „Betragter man nøie det hele, saa seer man strax, at

hele Rusten er en uhyre stor fjeldmasse, der i en længde af

Vs miil har løsrevet sig fra det øvrige fjeld, og gledet saa

langt ned, at det har truet med ganske at tilsperre dalen

— — — jeg har flere gange deels førend L. von Buch saae

den, deels efter den tid nøie nndersøgt samme, og taget dens

geografiske forhold i betragtning, og da den staaer i forbin-

delse med graavakkeskiferen, og upaatvivlelig hviler paa denne

sid ste, som man erfarer, naar man ved Laurgaard følger veien,

som gaar op til Waage, hvor den afløses, af den derunder

liggende qvartsagtige graavakkeskifer. Jeg har derfor bestan-

dig maattet ansee den for at være en overgangsbergart."

Naumann omtaler det ogsaa: „Am Kustenberge, oberhalb

Laurgaard, findet sich das Nordische Analogen der Pseudo-

Puddingue von Valorsine, welches durch Leopold v. Buch
zuerst bekannt geworden, und durch seinen sonderbaren, im

höchsten Grade abweichende Habitus sehr auffallend ist. Mir

erschien es als ein Glimmerschiefer, welcher faust-bis kopt-

grosze ellipsoidische Concretionen von Granit, Gneus und

quarz enthält".^*) Keilhau benyttede denne store lagrække

med tilhørende konglomerat som et af de flere beviser, han

førte i marken til støtte for sin genialt udtænkte, om end

feilagtige transmutationstheori: „Diese Reihe ist gewiss nach

demselben Typus geformt, welcher sich in dem Wechsel der

Grauwackezonen mit Kalk und Thonschiefer offenbart; die

Grauwackparallelen werden jetzt von Talk und Quartz, der
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Thonschiefer von Glimmerschiefer und Gneus repräsentirt; ja

sogar die Oonglomeratstructur ist vorhanden; man findet sie

wieder mitten im Qneus, wofür die Darstellungen der genann-

ten Beobackter über den Rostenberg zeugen." ^^). Kjerulf

benyttede benævnelsen „Rostens Breccie"^'^) og Rostens Con-

glomérat".^'^).

Rostens bergart er et udpræget konglomerat med tydelige

rullestene — man kan slaa dem ud af massen. De har en

høist forskjellig størrelse, fra gruskornet til henimod meter-

størrelsen. Og rullestenene er af mange forskjellige slags :

gneis og gneisgranit, granit og pegmatitiske varieteter, end-

videre kvartsit. Muligens en mere indgaaende undersøgelse

kunde fremfinde endnu flere. Min tid har imidlertid ogsaa

her været knap og optaget af glacialstudierne. Mellemmassen

i dette konglomerat har en fremtrædende hghed med den i

Rondetrakten optrædende brudstykkebergart. Den tanke er

ikke her udelukket, hvor monstrøs den end kan forekomme
mange, at man har for sig en gammel glacial dannelse. Ved
mit besøg paa stedet for seks aar siden, paa min første stipen-

diereise, havde jeg ikke min specielle opmærksomhed henvendt

paa den ting, havde heller ikke dengang den tilstrækkelige

erfaring for med held at kunne undersøge det forhold, og

siden har jeg ikke havt anledning til at besøge stedet. Men
efter min mening bør fremtidige forskere have sin opmærk-

somhed henvendt paa denne side af sagen. Thi efter beskri-

velserne har denne konglomeratforekomst megen lighed med
en for sterke omvändlingskræfter i sin tid udsat glacialafleiring.

Det maa blive fremtidens sag at prøve den fremsatte tanke.

Nordvest for Rosten møder nu Jettafjeld. Som et frem-

spring mod sydvest har man her Skagsnæb. Paa toppen staar

her en mørkegrønlig bergart, der har et meget presset ud-

seende og nærmest ser ud som en presset skifer, der i høi grad

ligner mellemmassen i Rostens konglomerat. Under mikro-

skopet viser bergarten sig udpræget anisomer med tydelig

presstruktur. Kvarts og feldspat optræder i større korn, som

danner øine og linser. Kvartslinserne er tildels sønderpresset.

Idethele synes kvartsen dominerende i forhold til feid spaten,

hvis korn er langt færre i antal. Kvartsen viser undulerende

udslukning. Feldspaten viser tildels antydning til en finger-

formet sammenvoksning og er delvis noget kaoliniseret. Des-

<:
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uden forekommer muscovit. Epidot forekommer i forlioldsvis

stor mængde og er sandsynligvis fremgaaet som et omvand-
lingsprodukt af feldspat. Accessorisk optræder titanit, som
saadant betragtet i ikke ganske ringe mængde. Som accessorisk

betragtet forekommer ikke ganske lidet af en erts, sandsynlig-

vis titansyreholdig magnetit, muligens tildels ilmenit; ertskor-

nene er byppig omgivet af en krans leukoxen.

Inden det nu behandlede omraade, vil af det meddelte

fremgaa, at man bar for sig bergarter, der ved sin mineral-

sammensætning synes naturlig sammenknyttede. Endvidere er

den karakteristiske brudstykkestruktur fælles for det hele felt.

En sammenstillig af prøverne viser imidlertid, at den mekaniske

kraftvirkning og de regionalmetamorfoserende kræfter ikke

bar været ganske de samme inden det bele omraade. Men
mærkelig forekommer det iagttageren at finde en saavidt stor

strækning med saa ensartede stratigrafiske forbold ber i det

meget omveltede og omvandlede strøg af det sydlige Norge.

Og det er en forholdsvis mægtig lagrække, man ber kan følge

i sammenbæng: fra foden af Ronderne nede ved Atnesjøen

belt op til Eondeslottets top, ikke mindre end 2167 -f- 635 =
1532 meter gjennem den samme række af omtrent horizontale

lag af den samme brudstykkebergart — Eondesparagmiten.
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Bemærkninger vedrørende Norges Pattedyrfauna,

3die Række (1882—1897).

R. Collett.

I 1876 har jeg i dette Tidsskrifts 22de Bind meddelt en Oversigt

over Norges Pattedyr („Beniærkninger til Norges Pattedyrfauna"),

ledsaget af kortere Meddelelser, der fornemmelig vedrøre Arternes Ud-
bredelse inden Landets Grændser, tilligemed en Del lagttagelser an-

gaaende deres Levemaade og Optræden hos os^).

En ny Eække af disse Bemærkninger udkom i 1882 i Tidsskriftets

27de Bind („Meddelelser om Norges Pattedyr i Aarene 1876—1881"), og

indeholder en Oversigt over de nyere lagttagelser af goographisk eller

biologisk Interesse, som jeg havde havt . Leilighed til at samle, eller

hvorom jeg var kommen til Kimdskab i de forløbne Aar^).

De nedenstaaende Bemærkninger udgjøre en 3die Eække af disse Med-
delelser, og indeholde saadanne lagttagelser fra de sidst forløbne 16 Aar,

som antoges i nogen Henseende at kunne supplere de foregaaende, eller

som jeg af en eller anden G-rund troede det kunde være af Interesse at

de bleve opbevarede. De Grupper af vore Pattedyr, som herunder ere

behandlede, ere alle til vor Fauna hørende Ordener, undtagen ifra Wî/^'^rze;

denne Afdeling vil blive Gjenstand for en mere udførlig Behandling ved
en senere Leilighed.

Siden den foregaaende Eække af disse Bemærkninger udkom, har jeg

(i 1897) i en kort Meddelelse omhandlet 2 for Landets Fauna nye Arter,

fundne i de senere Aar^), nemlig Barbastella harhastellus og Phoca foetida.

1) Nyt Mag. f. Naturv. 22 B. p. 54-168, Chria. 1876.

2) Nyt Mag. f. Naturv. 27 B. p. 217-260, Chria. 1882.

^) „Synotus harhastellus, (Schreb.), og Phoca foetida, (Müll.), nye for Norges
Fauna" (Archiv for Mathem. ogNaturvidenskab, B. 19, No. 6. Chria. 1897),
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Desuden liar jeg i disse Aar i særskilte Afhandlinger givet ud-

førligere Meddelelser om et Par af Landets mærkeligste Pattedyr, nem-

lig Lemmus lemmus ^), og Castor fiber ^).

Det har idethele været min Hensigt i de ovennævnte Separat-

Afliandlinger, samt i de tre Rækker af spredte lagttagelser, at frem-

lægge et Materiale, der kan danne et Grundlag for en senere udførlig

og samlet Fremstilling af denne Del af vor Fauna.

Antallet af de med Sikkerhed paa Norges Omraade fundne Arter

har jeg i 1882 angivet at være 65^); men da senere Undersøgelser have

vist, at Lagenocetus latifrona, Gray^ blot udgjør den fuldt udvoxede Han
af Hyperoodon rostratus, (Müll.), var det virkelige Antal det nævnte Aar
blot 64.

Ved Udgangen af 1897 udgjør Antallet med de 2 nytilkomne

Arter saaledes 66.

') „Myodes lemmus, its Habits and Migrations in Norway" (Vidensk. Selsk.

Forhandl. 1895, No. 3, p. 1—63. Chria. 1895.).

2) „Bæveren, (Castor fiber) i Norge, dens Udbredelse og Levemaade
(1896)". Med 12 Pl. og et engelsk Eesumé. (Bergens Museums
Aarbog 1897, No. 1, p. 1—127. Bergen 1897).

^) I Fortegnelsen over de 48 stationære og aarligt ynglende Arter (p. 218)

er udfaldt'ZejîMS timidus.



Farn. Vespertilionidae.

Vespertilio murinus, Lin. 1766 ^).

Udbredelse. Forekommer idethele sparsomt, og er hidtil

alene fandet paa enkelte Steder omkring Cliristianiafj orden,

eller i de nærmest tilstødeude Districter. Fra Landets Vest-

kyst er den blot kjendt gjennem et enkelt Individ; dette

er fundet ved Stavanger i 1889, og opbevares i Museet i

denne By.

Tilholdssted. Den 10de Mai 1896 undersøgte jeg i Asker

en liden Coloni, som havde Tilhold under et løsnet Bord paa

et gammelt Stabur paa Gaarden Berger. 7 Expl. medtoges

til Univ.-Museet, alle Hanner.

Den 19de September 1897 toges atter et Expl. sammesteds,

ligeledes en Han. Det er sandsynligt, at Colonien ber ingen

Hunner indeholder, men at hvert Kjøn har sit særskilte Til-

holdssted.

Disse 8 Exemplarer havde i frisk Tilstand følgende Maal:

Totallængde 102 mm.. Cubitus 42 mm.
- 103 „ - 41 „

- 103 „ - 41 „

- 103 „ - 42 „

- 103 „ — 42 „

*) Vespertilio murinus, Lin. 1766 = Vesperugo discolor, Natt 1819. An-
gaaende de europæiske Vespertilioniders Synonymi se Gerritt Miller:

„The Nomenclature of some European Bats" (Ann. Mag. Nat. Hist.

Ser. 6, Vol. XX, October 1897, p. 379.)
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Totallængde 104 mm., Cubitus 42 mm.
- 105 „ - 43 „

- 111 „ - 48 „

Et Expl. i Univ. Mus. fra Eker (29de April 1885) havde

en Totallængde af 98 mm., Cubitus 45 mm.

Vespertilio nilssonii, (Keys. & Blas.) 1839 ^).

Udbredelse. Denne Art er hyppig saavel paa Lavlandene,

som i de høiereliggende Dalfører; nordenfor Trondhjems-

fjorden er der paa de fleste Steder sandsynligvis den eneste

forekommende Art.

Mod Nord er den talrig endnu i Dalførerne indenfor Bodø,

saaledes omtrent under Polarcirkelen. Saaledes bar Skovforv.

Hagemann truffet den jevnt udbredt op gjennem Saltdalen og

Beieren; den sees ber beist i Juli og August, efteråt de ly-

seste Sommernætter ere opbørte.

Ligeledes er den gjentagne Gange i de senere Aar fundet

i Dalførerne indenfor Tromsø (Balsfjord, Maalselvdal) ; dette

er denne Arts bidtil bekjendte Nordgrændse bos os og andet-

steds (690 ^q^^

Hvorvidt disse belt arctiske Individer kunne ansees som
stationære, eller som blot tilfældigt indvandrede, kan endnu
ikke afgjøres.

Ogsaa langs Landets Vestkyst synes den paa de fleste

Steder at være dßn hyppigst forekommende Art.

Tilholdssted. F. nilssonii træffes hos os dels flyvende

over Damme og Elve i Selskab med M. dauhentonii, dels

mellem Træer paa helt tørt Land. I Slutningen af Juni 1893

traf jeg et stort Antal flyvende om mellem gamle Løvtræer

udenfor Stavanger; de fleste af disse vare Unger fra fore-

gaaende Aar, endnu ikke belt udvoxede. Henimod Midnat
forsvandt de alle under Tagstene paa Husene i Nærheden.

I Regelen træffes de over eller i Nærheden af Vand. De
flyve lidt tidligere om Aftenen, end M. dauhentonii; ofte kunne

1) Vespertilio nilssonii, (Keys. & Blas.) 1839 = Vesperugo borealis, Nilss.

1838, et auet. (nee Vespertilio borealis, P. L. S. Müller, Lin. Natur-
syst. Vol. VIII, Suppl. 1776 = Lasiurus borealis, (MüU.) 1776).

4
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de i lange Stunder flyve om i Kredse i nogle Meters Høide

over Våndet, eller mellem Træerne i dettes Nærhed, men
ofte jage de ogsaa tæt over Vand speilet.

Blandt en Del Hunner, som jeg skjød ved Christiania i

Begyndeisen af Juni 1896, indeholdt flere Foster, fra ganske

smaa, indtil halvbaarne. Enkelte Hunner vare samtidigt ikke

drægtige.

Ogsaa fra Fredriksstad, hvor denne Art er talrig over

Fæstuingsgravene, modtog jeg i Juni drægtige Hunner.

Pipistrellus pipistrellus, (Schreb.) 1775.

Udbredelse. Synes at være temmelig local i sin Ud-

bredelse i Norge, og er hidtil alene paavist fra et Par Steder

langs Vestkysten, nemlig ved Stavanger og Bergen, samt i

de østlige Dele fra Omegnen af Laurvig. Paa det sidstnævnte

Sted er den talrig, og det er sand synligt, at den ogsaa fore-

kommer paa andre Steder omkring Christianiafjorden. Ved
Christiania er den dog endnu ikke med Sikkerhed fandet.

MyOtis mystcicinus, (Leisl.) 1819.

Tilholdssted. Hører til de tidligt flyvende Arter. Et til

Univ. Mus. indleveret Exemplar var saaledes skudt i Asker

23de April 1896, og flere saaes samtidigt. Disse holdt sig gjerne

flyvende omkring en blomstrende Salix capraea.

Hos os, hvor gamle hule Løvtrær ere sjeldne, overnatter

den ogsaa i Huse. I Oet. 1874 modtog jeg et Expl. fra Inderøen

(ved Trondhjemsfjorden), hvor et stort Antal af samme Art

var fundet hvilende indenfor Bordklædningen paa et Hus.

Den sidstnævnte Localitet (65^ N. B.) er Artens Nord-

grændse hos os. Trondhjems Museum har modtaget i Oet.

1894 et Expl. fra Stiklestad i Værdalen, omtrent under samme
Breddegrad.

Myotis danbentonii, (Leisl.) 1819.

Tilholdssted. Er i Landets sydlige Dele, (tilligemed V.

nilssonii) den almindeligste Art Flaggermus. Den er ikke
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truffet, uden over Vand, og jager saavel over stillestaaende

Søer og Damme, som over stærkere strømmende Elve eller

Bække.

En Del Hunner, skudte ved Christiania 3die Juni 1896,

vare drægtige, et med Foetus af Størrelse som en liden Nød.

Ba,rbastella> hstrhastellus, (Schreb.) 1775*

Ny for Faunaen. Et Expl. af denne Art blev skudt

(af H. Torgersen) ved Hvalstad i Asker 2den April 1896, og

afgivet til Univ. Mus. i Ohristania. Arten, som ikke tidligere

var paavist indenfor Landets Grrændser, er nærmere omtalt i

Archiv for Math, og Naturv. B. 19, No. 6 (Marts 1897). Flere

Exemplarer, der antoges at have tilhørt samme Art, iagttoges

samtidigt.

Tilholdssted. Individet blev truffet flyvende i stærkt

couperet Terrain, hvor der var blandet gammel Naale- og Løv-

skov, ved Foden af den steile Skougumaas. Aarstiden var

temmelig lidet fremskredet, og der var endnu meget Sne i

Skoven.

Paa det samme Sted har den samme lagttager^) aarlig

truffet en Flaggermus-Art flyvende usædvanlig tidligt, under-

tiden allerede i Begyndeisen af Marts, medens der endnu

næsten har været fuld Vinter. Saaledes saaes Exemplarer 30te

Marts 1882, 6te Marts 1889, 13de April 1891, og 21de Marts

1896 (altsaa flere Dage før det ovennævnte Expl. blev skudt).

Det er ikke usandsynligt, at denne tidligt flyvende Art altid

har været B. harhastellus.

I 1897 iagttoges den atter paa samme Sted første Gang
7de April, og senere jevnlig i denne Maaned; men noget Ex.

lykkedes det ikke at faa skudt. Den 17de April fulgte jeg

Hr. Torgersen til Stedet, og fik ogsaa et Øieblik et Expl. at

se mellem Grantoppene, men den forsvandt atter som et Lyn,

og viste sig ikke senere. Sneen laa endnu næsten meterhøi

under dens Flyvepladse.

'j Under Jagt efter Eugder (Scolopox rusticula).
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Farn. Erinaceidae.

Erinaceus europaeus, Lin. 1766.

Udbredelse. Som allerede i min første Afhandling nævnt

(1876, Nyt Mag. f. Naturv. 25 B. p. 59), har E. europaeus i

forrige Aarhundrede optraadt ulige talrigere, og været videre

udbredt i Landet, end i vort Aarhundrede.

I de Indberetninger om de forskjellige Præstegjældes Natur-

forholde, som i 1743 afgaves af de forskjellige civile Embeds-

mænd (Præster, Sorenskrivere, etc.) til det Kgl Danske Can-

celli^), nævnes de saaledes specielt fra G-ran paa Hadeland, fra

Norderhov paa E-ingerike, fra Lier, Eker, Land og Valders,

samt fra Yaale i Jarlsberg. De forekom idethele ved Midten

af forrige Aarhundrede i de fleste sydøstlige Dele, især i

Trakterne omkring Mjøsen, samt i Egnene om Christianiafjorden;

fra Landets Vestkyst er den aldrig nævnt, og den synes aldrig

her at have forekommet vild.

Efterhaanden synes Stammen paa de fleste Steder at være

uddød, og i Begyndeisen af vort Aarhundrede vare de idethele blot

sporadisk forekommende. Endnu i Sexti-Aarene vare de (ifølge

Prof. Easch's Meddelelser under hans Forelæsninger), indskræn-

kede til Egnene østenfor Glommen, saasom Aremark, Rakke-

stad og Edsberg, men vare ogsaa her idethele sjeldne, Først

i Syttiaarene begyndte de paany at vise sig i Christiania Om-
egn, muligens oprindelig indførte, og lignende vistnok forvil-

dede Individer iagttoges paa denne Tid ogsaa i Omegnen af

andre Byer i de sydhge Dele, saasom Christiansand og Stav-

anger.

I de senere Tider er den bleven end mere udbredt, og

specielt i de sidste Par Tiaar er den paa flere Steder tiltaget

ganske betydeligt i Antal. Den forekommer nu paa mange
Steder i Landets sydlige Dele, samt i Grændsetrakterne mod
Sverige op til Kongsvinger; ved Christiania er den nu ganske

talrig, og findes ligeledes mer eller mindre hyppigt paa flere

Steder langs Christianiafjordens Omgivelser.

^) Originalerne ere i de Kallske Samlinoer i Kjøbenhavn; Afskrift fin-

des paa Univ. Bibl. i Christiania.
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Fra Egnene nordenfor Mjøsen har jeg ikke hidtil seet den

omtalt; derimod ere Exemplarer enkelte Grange fundne i Om-
egnen af Trondhjem. Som tidligere nævnt, er saaledes et Ex.

fundet udenfor Trondhjem i Mai 1879, og i Juli 1893 blev

den atter enkelte Grange truffet ved Johnsvandet, nogle Kilom.

syd for Byen. Det er dog sandsynligt, at disse have været

(eller nedstamme fra) oprindelig indførte Individer.

Tilholdssted. Vaaren 1894 iagttoges et Ind. (af Fiskeri-

Insp. Landmark) i Bevægelse allerede Ilte Marts. Da dens

Vinterleie (i en Bakke i en Have ved Christiania) var bleven

Vaadt, maatte den vandre ud midt i Sneen for at naa en nær-

liggende Løvhaug, hvor den foreløbig slog sig ned. Det Rede,

hvori den havde tilbragt Vinteren, laa i et forholdsvis grundt

Hul under en Sten, og bestod væsentlig af Mos og Græs.

Yngletiden indtræffer hos os i Juni. Et ved Fredriksstad

nylig indfanget Ind. fødte 26de Juni (1896) 2 Unger, ^) der ind-

sendtes til Univ. Mus. Deres Længde var omtr. 60 mm.; det

ene Ind. var næsten nøgent, det andet havde temmelig rigelig

Beklædning af omtr. 4 mm. lange Pigge.

Fam. Soricidae.

Sorex arsmeus, Lin. 1766.

Vegetabilsk Diæt. I en Del Fælder, udsatte af Eieren af

Gaarden Hofstad i Asker fra Midten af Oet. 1893 til Midten

af April 1896, fangedes ialt 232 Ind. af denne Art. Enkelte

af disse erholdtes med vegetabilsk Lokkemad, (Æble, Per-

sillerod, samt Gulerod). Den Lokkemad, som øvede den største

Tiltrækning, var Flæsk, besmurt med Honning.

Fangede Individer fortæredes i Fælderne af andre Indi-

vider saa hurtigt, som disse kunde komme til.

Sorex minutus, Lin. 1766.

Udbredelse. Forekommer i Norge ulige sparsommere, end

foreg. Art, men følger denne i dens Udbredelse saavel i hori-

1) Der kom ikke flere.
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zontal, som vertical Retning, og synes idethele at bebo de

samme Localiteter. I en Del Fælder, som opstilledes ved

G-aarden Hofstad i Asker fra Høsten 1893 til Vaaren 1896, og

hvori, som ovenfor nævnt, fangedes 232 S. araneus, erholdtes

ialt blot 7 St. S. minufus. Men ogsaa denne synes, ligesom

foreg., at have visse Yngleaar, hvori den kan optræde noget

talrigere.

Ingen af de ovennævnte Expl. fangedes med vegetabilsk

Føde som Lokkemad.

Udmaalinger. En Del Ind., som jeg har undersøgt i de

senere Aar, har havt følgende Maal i fri^k Tilstand:

Totallængde 81 mm., (hvoraf Halen 34 mm.) Ullensaker Nov. 1882

- 82 •

„
-

- 83 „ -
- 85 „ -
- 85 „ -
- 90 „ -
- 93 „ -
- 94 „ -
- 95 „ -
- 96 „ -
- 98 „ —

Crossopus fodiens, (Schreb.) 1778.

Udbredelse. Forekommer jevnt udbredt i alle Landets

Dele, lige op i Finmarken, i Regelen dog i ringere Antal.

Under visse Yngleaar ere de dog talrigere, uden dog at

kunne optræde i det Antal, som S. araneus.

I vertical Retning træffes de lige op i Birkeregionen paa

Fjeldene (Fokstuen paa Dovre, Juli 1884, 3200' o. H.)

Yngletiden indtræffer hos os i Slutningen af Mai. En
drægtig Hun, fanget i Sørkedalen ved Christiania 21 Mai 1892,

indeholdt 4 temmelig store Fostre.

De svømme, helt omgivna af et Luftlag, dels med Ryg-

gen over Vandskorpen, dels helt under denne. De opfatte

godt Mennesker eller andre Gjenstande i Afstand, og kunne

være temmelig sky. Om Vinteren svømme de med stor Let-

hed lange Strækninger under Isen.

35 » Asker 24 Jan. 1896

35 » Jæderen22Jan 1896

35 n Ullensaker Nov. 1882

38 n UllensakerNov. 1882

39
55

Bærum Febr. 1883

38
55

Ullensaker Nov. 1882

35
55

Asker 24 Febr. 1896

35
55

Asker 23 April 1895

34
55

Asker 23 April 1895

43
55

Asker 18 Nov. 1893
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• Farve. De fleste af Forf. undersøgte Individer fra Norge
have havt Undersiden hvid eller hvidagtig. løvrigt have de

varieret væsentlig paa følgende Maade:

a. Helt hvid Bug (uden mørk Strubeplet eller Bugstribe).

Muligens sjelden; enkelte Expl. haves fra Christiania

Omegn.

b. Hvid Bug; mørk Stribe fra Bagfod til Anus. Enkelte

Expl. fra Christiania Omegn.
c. Utydelig mørkfarvet Plet paa Brystet; hvidagtig Plet

bag Øret og ved Ørespidsen. Et Expl. fra Søndfjord.

d. Mørk Stribe langs B^gen; Underhvet iøvrigt hvidt.

Denne Varietet synes at være den talrigste.

e. Sort Strubeplet, sort Stribe langs Bugen, og sort Plet

omkring Anus. Af denne Varietet haves flere Ex. fra

Landets sydlige Dele.

f. Underlivet brunsort, Hovedets Underside, Fødderne

og Cilierne sølvgraa. Et Expl. fra Christiania Omegn
Febr. 1883.

Udmaalinger.

Totallængde 140 mm., (hvorafHalen 60 mm.) V. Aker Febr. 1883

— 142 „ — 69 „ Hurdalen Oet. 1883

— 152 „ — 68 „ Asker 4 Febr. 1896

— 153 „ — 67 „ Asker 6 Febr. 1896

— 154 „ — 63 „ Asker 28 Marts 1896

— 155 „ — 66 „ Drammen Mai 1883

— 157 „ — 71 „ 0. Aker Sept. 1886

— 162 „ — 72 „ Urskoug Sept. 1884

— 165 „ — 70 „ Sørkedalen Mai 1892

Det sidste af disse Expl. var en drægtig Hun.

Fam. Sciuridae.

Sciarus vulgSLris, Lin. 1766.

Yngletlden. I Norges sydlige Dele indtræffer denne i

Begyndeisen af Mai, undertiden allerede i April. Saaledes

har Univ. Mus. modtaget fra Omegnen af Christiania i 1886

Nyt Mag. f. Naturv. XXXVI. m. 18
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et Kuld Unger, fødte omtr. 20de April, i 1887 et andet Kuld,

fødte omtr. 26de April.

Endnu i Saltdalen (under Polarcirkelen) er Yngletiden i

normale Aar ikke væsentlig forskjellig herfra. En Hun, skudt

af Skovforvalter Hagemann her den 7de April 1886, havde

i Uterus 5 Foetus, hvis Længde allerede var 40 mm.
I Finmarken yngler den sandsynligvis altid senere. Et

Rede, som jeg i 1885 fandt i en hul Stubbe ved Elvenæs i

Syd- Varanger den 13de Juli, indeholdt 4 Unger, der netop

vare ifærd med at aabne Øinene. Et Par Dage senere erholdt

jeg sammesteds en nyskudt Hun, der havde Melk i Fatterne,

og saaledes ligeledes havde smaa Unger at opdrage.

Levemaade. Paa Steder, hvor den lades uforstyrret,

bosætter den sig ikke sjeldent og indretter sit Rede paa Ud-

huse og Lader. Sommeren 1894 havde paa Hofstad i Asker

et Par bygget sit Rede paa et af G-aardens beboede Huse
(ovenpaa en Stok indenfor Bordklædningen), og dette var her

dannet som en aaben Skaal uden Overbygning. Ungerne

bleve saa tamme, at de løb ud og ind ad Stuedøren.

Et Individ iagttoges af Dr. Huitfeldt-Kaas, svømmende
over et 70 Pod bredt Sund i Vansjø ved Moss 12te August

1889.

Føde. Om Høsten bestaar denne delvis af Sop og Bær.

Blandtde første foretrækkes So^e^ws-Arterne ; af de sidste fortæres

forskjellige Slags, saasom Bringebær {Bubus idaeus). Om Vin-

teren tager den jevnlig Bærrene af Hæg (Prunus padus), hvis

Skaller den knækker, og fortærer de skarpe Frø,

Ligeledes kan den i Haverne gjøre Skade paa Træfrugten.

Paa en Gaard i Asker afhøstede et enkelt Par paa nogle faa

Dage et helt Æbletræ. Blot Kjernerne bleve fortærede ; under

Træet laa nedrevne Æbler, halve uden Kjernehuse, og en

Mængde Affald. Sure Æbler angrebes ikke.

I Aar, hvori Granen sætter lidet eller intet Frø, fortærer

den, som bekjendt, store Masser af de unge Blomsterknopper

ved Roden af Aarsskuddene paa dette Træ, ved hvilken Leilighed

de korte Aarsskud afbides og nedkastes. Denne Granens „Fæl-

ding" af de nnge Skud kan foregaa hele Vinteren, men helst

hen mod Vaaren. Naar den er ivrig, afbides disse i stor

Fart; den 20de Marts 1892 iagttog jeg et saadant Ind., der
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expederede 6 saadanne Kviste i Minuttet, og havde dog Tid

til at fortære Knopperne, efterliaaiiden, som disse bleve blottede.

Senere om Yaaren, naar Egen blomstrer, sees den under-

tiden at fraadse i gamle Egetræer, hvor de afbide Blomsterne,

fortære en Del af disse, medens Masser drysse ned under

Træet, og de selv blive ganske pudrede om Snuden.

Ligeledes er den undertiden om Vaaren seet at slikke den

af Birketræerne udflydende Saft. Under dette Arbeide ere de

ligeledes yderst ivrige, og blive helt tilsmurte af Saften.

Vinterd ragten. I Landets sydlige Dele er Vinterdragten

vistnok betydelig forskjellig fra Sommerdragten, men bliver

aldrig helt graa, men graabrun, ligesom en mørk rødlig Stribe

langs 'Ryggen bibeholdes altid.

I Finmarken er Vinterdragten i Regelen helt graablaa.

1 1887 modtog Univ. Mus. 4 St., alle skudte i Alten 24de Jan.

2 af disse var helt udfarvede, uden Spor af rødlig E-ygstribe;

2 havde vistnok renere graablaa Farve, end Ind. fra de syd-

ligere Dele, men Spor af den røde Rygstribe var synlig

hos disse.

Hos os er Halen i Sommerdragten sortagtig, uden synderlig

Afblegning. (Cfr. Thomas, The Zoologist, Nov. 1896, p. 201.)

Constante Varieteter, der optræde mer eller mindre tal-

rige over bestemte Landsdele, ere ukjendte i Norge. Af til-

fældige Varieteter har Univ. Mus. i de senere Aar modtaget

en ung Albino fra Bærum i Midten af Mai 1873 ; endvidere 2 Ex.

med hvid Halespids (Inderøen April 1873, Soon Iste Nov. 1883),

samt et hvidbroget Ind. fra Fredriksstad 7de Oet. 1897.

Ligeledes har Christiansands Skoles Samling modtaget en

graabrun Albino fra Bygland i Sætersdalen i Juli 1889.

Et næsten sort Ind. blev skudt af Skovforv. Hagemann
i Saltdalen ved Bodø 29de Oet. 1879.

I Alten optræder, ifølge Hr. Hagemann, i visse Aar en

mørkere farvet Race, end den normale, og det har været an-

taget, at disse ere indvandrede Individer fra Finland. ^)

1) N. Jæger- og Fisker-Foren. Tidsskr. 1896, p. 3. Befolkningen skjelner

her mellem disse „G-ran-Ekorn" fra Finland, og de finmarkske „Furu-

Ekorn."

18*
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Udmaallnger.

Mas Totall. 380 mm., (Legemets L. 230 mm.) Asker 27 Jan. .1887

— — 382 „ — 225 „ V.Aker27 Febr. 1887

— — 383 „ — 210 „ Alten 27 Jan. 1887

Fem. — 380 „ — 218 „ V. Aker 27 Febr. 1887
— 210 „ Dramm. 18Aug. 1887

— — 395 „ — 223 „ Alten 27 Jan. 1887

_ _ 405 „ — 226 „ Alten 27 Jan. 1887

Fam. Muridae.

Mas rsittus, Lin. 1766.

Udbredelse. Den eneste Localitet i Norge, livor denne

Art har vist sig i de seneste Aartier, er i Byen Kongsberg.

Som tidligere nævnt, modtog Univ. Mus. i Aarene 1869—71

flere Exemplarer herfra; senere har jeg gjentagne Gange søgt

at erholde nye Exemplarer, men uden Nytte, og den syntes

ganske uddød, indtil en ny Henvendelse til en for Sagen

interesseret Mand havde den Følge, at et stort Han-Individ

fangedes her Ilte Dec. 1892, og indsendtes til Univ. Mus.

Uagtet talrige Opfordringer og Anvisninger i Byens Blade er

senere intet nyt Exemplar indløbet.

Det erholdte Ind. havde en Totall. af 410 mm., (hvoraf

Halens Længde var 215 mm.)

Stavanger. I 1883 modtog Stavanger Museum et Expl.

fra Hundvaag udenfor denne By, men i saa daarlig Forfat-

ning, at det ikke kunde opbevares. (Meddelt af Conserv.

Helliesen.) Exemplaret har muligens været overført med
Skibe.

Mus decumanus, Pall. 1778.

Udbredelse. Er fremdeles manglende i alle afsidesliggende

eller høiere Dalfører; sporadiske Lid., som her kunne vise sig,

forsvinde igjen hurtigt, uden at nogen bestemt Grrund herfor

kan paavises.
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Saaledes forekommer den endnu blot sporadisk op gjennem
hele Saltdalen (indenfor Bodø), hvilket, ifølge Sommerfelt ^), var

Tilfældet ogsaa i Aarhundredets Begyndelse. Medens den

saaledes åndes talrigt paa Søboderne ved Fjordbunden, forvil-

der den sig sjeldent op paa de nederste G-aarde i Dalen, og

forsvinder hurtigt herfra '^).

Albinos (i vild Tilstand) ere sjeldne i Norge. I de senere

Aar er dog en Familie saadanne iagttaget i Asker i 1895,

hvor de havde Tilhold i en Svinestald. De undgik de udsatte

Fælder; et Ind. blev dog dræbt, og indsendt til Univ. Mus.

Mus sylvaticus, Lin. 1766.

Udbredelse. Denne Arts Nordgrændse er endnu ukjendt.

Nordenfor Trondhjemsfjorden er den endnu ikke med Sikker-

hed paavist, men det er sandsynligt, at den gaar længere

mod Nord,

I Landets lavere Dele er den jevnt og talrigt udbredt, og

optræder visse Aar i stort Antal; ofte tage de Tilhold i

Husene.

Levemaade. Under almindelige Aar ere de lidet synlige,

skjønt de sandsynligvis altid ere temmelig talrige. Uagtet

saaledes intet af de sidst forløbne Aar har været „Yngle-Aar",

blev dog paa en enkelt G-aard (Hofstad) i Asker fra Høsten

1894 til Yaaren 1896 fanget ialt 231 St. af denne Art. De
fleste af disse fangedes i Fælder med Flesk til Lokkemad,

og blot omtrent en Sjettepart med vegetabilsk Lokkemad.

Af det hele Antal vare de 2 Trediedele fangede inden Huse.

Paa samme Gaard bemærkede Eieren Høsten 1894, at paa

et Jordstykke, hvor der dyrkedes Sukker-Erter til Frø, vare

flere af disse angrebne, idet Bælgene vare aabnede og tømte,

skjønt de endnu hængte paa Stængelen. Lige under Stedet

opdagedes paa Marken en udgravet Gang, omtr. 40 mm. i

Bredde, som sluttelig endte i en større Hulning. Saavel denne

sidste, som Gangens inderste Del viste sig at være fyldte med

1) Pliys.- Oecon, Beskr. over Saltdalen i Nordlandøne (Kgl. N. Vid.

Selsk. Skr. i 19de Aarh. 2 B. Thjem. 1827.)

2) Hagemann, Saltdalens Vertebratfauna. Tromsø Mus. Aarshefter, VI,

p. 85, (Tromsø 1883.)
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Erter, der laa pakkede som Mais i en Kolbe. Ogsaa en anden

lignende Gang fandtes i Nærheden, og paa hvert Sted optoges

omtr. 2 Liter Erter. De udsatte Fælder fangede strax Gjer-

ningsmanden, der viste sig at være M. syhaticus.

I Fjeldegne kunne de gjøre Skade i Melkeboderne ; et

Par større Individer, som jeg erholdt i Aug. 1891 (et Yngle-

Aar) i Gausdalsfjeldene, hvor de vare fangede i Sæterhusene,

havde Ventriklerne fyldte med ufordøiet Melk.

Farvetegning. Fuldt udvoxede Ind. ere hos os altid for-

synede med et bredt rødbrunt Halsbaand ; flere have ogsaa en

rødgul Stribe langs Midten af Bugen.

Udmaallnger af et Par udvoksede Espl.

Mas Totall. 230 mm., (hvorafHalen lllmm.)Storelvd.20Dec. 1886

— — 233 „ — — 110 „ Gausdal 21 Aug. 1891

_ _ 247 „ — — 125 „ Gausdal 21 Aug. 1891

_ _ 248 „ — — 121 „ Storelvd. 7 Nov. 1886

Fem. — 228 „ — — 111 „ Storelvd. 21Dec. 1886

Microtns glsLTeolus, (Schreb.) 1792.

Nordgrændse. Forekommer idetmindste op til Polarcir-

kelen, hvor den er fundet af Skovforvalter Hagemann at være

almindelig i Saltdalen (67^ N. B.); længere mod Nord er den

endnu ikke paavist med Sikkerhed.

I Landets sydlige Dele stiger den op i Birkeregionen,

men er i denne Høide ikke særdeles talrig, og den vides her

aldrig at have havt egentlige Yngle-Aar, saaledes som i de

lavere Egne. Dens Plads optages her af Jf. ratticeps og {M.

gregarius).

Den forekommer ligeledes langs Vestkysten; i 1894, da
denne Slægt havde Yngle-Aar i Bergen Stift, blev saale-

des flere Expl. indsendte til Bergens Museum fra Hardanger,

De sidstnævnte Exemplarer, som jeg havde Leilighed til

at undersøge, havde relativt kortere Hale, end Individer fra

de østlige Landsdele, og da de i Farvetegning stemmede næsten
ganske overens med M. gregarius, kunde Exemplarerne i Eege-
len ikke bestemmes, uden efter Craniet.



Bemærkninger vedr. Norges Pattedyrfauna 1882—1897. 279

Yngie-Aar. I 1880 fandt Skovforvalter Hagemann denne

Art første Gang i Saltdalen, og senere har han enkelte Aar

fundet dena her i stort Antal. I 1883 havde de saaledes et

virkeligt Yngle-Aar, og vare langt talrigere, end M. gregarius.

De optraadte da i talløse Skarer, og gjorde Skade paa Naale-

skoven, idet de afgnavede Barken paa de unge Pinus syl-

vestris, ikke alene paa Stammen, men ude paa Grenene i en

Høide af indtil 2 Meter fra Marken.

De viste sig herunder som udmærkede Klatrere, og saaes

med Lethed at entre op i Ungfuruernes Toppe, hvor de især

angreb de mygere Dele af Barken ud mod Aarsskuddene.

Den Skade, som „Klatremusene" dette Aar forvoldte i denne

Egn, var især iøinefaldende den paafølgende Vaar. Mangfoldige

unge Træer vare blevne hvidgnavede især i Toppene eller i deres

øvre Halvdel, og afbidte Naale laa i Dynger paa Marken.

Et noget ringere Yngle-Aar havde denne Art i samme Egn
Høsten 1887.

Levemaade. M. glareolus er næsten omnivor. Paa
Gaarden Hofstad i Asker blev i Løbet af 18 Maaneder (fra

Høsten 1894 til Vaaren 1896) i udsatte Fælder fanget 107

St., hvoraf de 2 Trediedele paa animalsk Lokkemad (Flesk, til-

dels belagt med Honning), Resten paa Vegetabilier. I intet af

disse Aar forekom Arten over det sædvanlige Antal, og den

holder sig i saadanne Aar i Regelen saa vel skjult, at det

idethele sjeldnere hænder, at man faar et Individ at se.

13 af disse Individer fangedes i Hus.

Under et af Artens Yngle-Aar (1883) i Saltdalen trængte

de ind i Husenes Kjældere, hvor de fortærede tildels Kjød, og

indsamlede især de unge Poteter til Yinterforraad. Individer,

der holdtes i Fangenskab, kastede sig over og fortærede delvis

andre fangede Individer, som lagdes til dem.

Den Skade, som denne Art ogsaa under mere normale

Aar forvolder Skoven, kan være ikke ubetydelig. Især synes

den at ynde unge Aspetræer fPopulus tremula), og i Haverne

de unge Frugttræer; den afbarker om Vinteren de unge
Stammer med grøn, ung Bark, medens den nødig angriber den

gamle og ru, og heller ikke synderlig Aarsskuddene.
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Ungernes Antal. Drægtige Hunner, som jeg tiar under-

søgt mellem 20de Mai og 20de Juni 1896, have indeholdt fra

4 til 7 Fostre.

Udmaalinger af udvoxede Individer (Asker 27de April—
19de Mai 1892):

MasTotall. 143 mm., (hvorafHalen49 mm.)

Fem. —

155
55

— — 50

157 »
— — 60

165 n
— 58

138 n
— 57

148 n
— — 49 (5smaaFoefcus 13Mai.)

153
j?

— — 50

164 »
— - 54 (5smaaFoetus27April.)

165 n
— - 58 (4 smaaFoetus 19 Mai.)

Microtus rnfoca,nus, (Sundev.) 1847.

Sydgrændse. Denne sub-arctiske Art har vist sig at have

en betydelig videre Udbredelse mod Syd,- end hidtil har været

antaget, idet den ogsaa forekommer i Fjeldtrakterne søndenfor

Dovre, og er under Yngle-Aaret 1894 fundet saa langt mod
Syd, som i Hardanger.

Udenfor Finmarken, hvor Arten synes at være jevnt ud-

bredt i alle Districter, er den hidtil funden paa følgende

Localiteter i Norge:

Saltdalen. Høsten 1882 paavistes den af Skovforvalter

Hagemann første G-ang i Saltdalen (indenfor Bodø), hvor sam-

tidig M. glareolus og Lemmus lemmus havde et Yngle-Aar. De
forekom dog, som det syntes, i ringe Mængde mod de 2 øvrige

Arter; et Par til Univ. Mus. indsendte Individer, fangede i

Midten af October, vare ikke udvoxede, og tilhørte Aarets

første Kuld.

I 1887, da atter M. glareolus og M. gregarius havde

Yngle-Aar, (medens L. lemmus det nævnte Aar optraadte nor-

malt), viste atter M. rufocanus sig her, og denne Gang tilsyne-

ladende talrigere.
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Østerdalen. Den næste Localitet mod Syd, hvorfra Indi-

vider ere med Sikkerhed undersøgte, er Fjeldtrakterne i

Østerdalen.

I Kjøbenhavns Museum har jeg (ved Insp. Winges Vel-

vilje) havt Leilighed til at se et Par Expl. af denne Art, ind-

samlede ved Løsset i Rendalen (Østerdalen) 14de Juli 1872,

saaledes under 61*^ 20' N. B. Det nævnte Aar havde L. lemmus

her et overordentlig rigt Yngle-Aar, og samtidig optraadte lige-

ledes overalt i Fjeldtrakterne søndenfor Dovre M. ratticeps i

stort Antal.

Hardanger. Høsten 1894 var et Yngle-Aar for M. glareolus

og M. gregarius i Hardanger; blandt en Del Exemplarer af

disse Arter, som indsendtes til Bergens Museum fra Graarden

Vivelien, og som jeg senere havde Leilighed til at undersøge

nærmere, fandtes ogsaa et Individ af M. rufocanus. I Marts

1895, da endnu det foregaaende Aars Individer vare delvis

i Behold, indsendtes atter en Del Microter fra samme Locali-

tet; 2 af disse vare M. rufocanus.

Denne LocaKtet ligger under 60*^ 30' N. B., den sydligste

Bredde, hvorpaa denne Art hidtil vides paavist.

Levennaade. BLøsten 1894 (og den paafølgende Vinter)

havde denne Art Yngle-Aar, foruden i Saltdalen, tillige i Alten,

og sandsynligvis paa hele den mellemliggende Strækning af

Tromsø Amt og Vest-Finmarken.

Om dens Optræden dette Aar i Alten nævner Skovforv.

Hagemann^), at den anrettede betydelig Skade paa de unge

Purutræer, ligesom M. glareolus gjorde i Saltdalen. Men i

Modsætning til den sidstnævnte Art synes den ikke at klatre;

den angreb derfor helst Træerne ved Roden, og havde paa

denne Maade dræbt eller skadet disse over større Stræk-

ninger. Hr. H. antager, at paa G-rund af Furuskovens lang-

somme Reproduction i disse Egne vil denne ikke kunne modstaa

eller gjenoprette det Tab, som den lider ved Angrebet (i saa-

danne Yngle-Aar) af denne saakaldte „Finmarke-Mus", og at

denne i Virkeligheden er en medvirkende Aarsag til Furu-

grændsens Forrykkelse. Den er her utvivlsomt Skovens far-

ligste Fiende.

1) Forstforeningens Aarsberetning for 1889, p. 26,
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Under Yngle-Aarene fortæres de i disse nordlige Landsdele

(foruden af Archibuteo lagopus og andre Rovfugle) tillige af

flere Søfugle, saasom af Stercorarius- Arterne og de større Maager

(f. Ex. L. marinus).

Microtus rutilus, (Pall.) 1778.

Udbredelse. Denne Art er mere høinordisk, end M.
rufocanus, og tillige mere local. Den liar sin fornemste Ud-
bredelse i Øst-Finmarken, hvor den især jevnlig er paavist i

Trakterne omkring Varangerfjorden, men er ogsaa fandet ved

Karasjok, samt i Vest-Finmarken ved Komagfjord.

Høsten 1880 optraadte den tillige i Maalselvedalen indeu-

for Tromsø, hvilket er denne Arts for Tiden bekjendte Syd-

grændse hos os.

Noget egentligt Yngle-Aar, hvori den har optraadt i større

Mængde, kjendes ikke. I alle de senere Aar synes den at

have været sparsom; i Juni 1888 modtog Univ.-Museet et

Par Individer, fangede af Districtslæge "Wessel i Syd-Va-

ranger.

De sidste Expl. vare (ligesom det har været Tilfældet med
tidligere erholdte Individer), fangede i Husene.

Microtus ratticeps, (Keys. & Blas.) 1841.

Udbredelse. Denne Art er i sin Udbredelse i Norge idet-

hele subalpin, og forekommer i Landets sydlige og mellemste

Dele blot i de høiereliggende Dalfører og paa Fjeldsiderne,

men mangler paa de egentlige Lavlande. I Finmarken gaar

dep derimod ned lige til Havets Niveau.

I de sydlige Høifjelde har den sin fornemste Udbredelse

i Sæterregionen, saaledes i en Høide af mellem 2000 og 3000

Fod over Havet, og de have her fornemmelig sit Tilhold paa

Sæterløkkerne og i disses nærmeste Omgivelser. Derimod vise

de sig (under normale Aar) sjeldnere ovenfor de egentlig

græsbundne Steder; alene under Yngle-Aar kunde de træffes spredt

saagodtsom overalt paa Fjeldet, og de sees da ogsaa tildels

ovenfor Trægrændsen paa det nøgne (lavklædte) Høifjeld.
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Levemaade. Ligesom det er Tilfældet med de fleste øv-

rige Microter, indtræffer ogsaa hos denne Art under visse Aar
en Forøgelse over det normale Antal ; men denne Overproduc-

tion af Individer har ikke, saavidt hidtil bekjendt, været led-

saget af nogen Masse-Udvandring til Dalene eller de lavere

Dele, saaledes som hos dens Frænde L. lemmus.

Under saadanne Yngle-Aar, der indtræffe med ganske

uregelmæssige Mellemrum, kunne de anrette ganske anselig

Ødelæggelse paa Græsset paa de høiereliggende G-aarde og

paa Sætrene; derimod synes de mindre at optræde ødelæggende

paa Træer eller Buske (saaledes som M. glareolus og M. rufo-

canus).

Om Vinteren kunne de ofte under Ener- og Vidiebuskene

afgnave Græsset og anden Vegetation saa fuldstændigt, at

intet uden de nedtil nøgne Stammer staa tilbage, og Mar-

ken ser paa disse Steder ud, som om den havde været brændt

med Ild.

Et saadant Yngle-Aar indtraf i alle Gudbrandsdalsfjeldene

Sommeren 1891, samtidig med en Masseforøgelse af L. lem-

mus i de samme Trakter. Skjønt begge de nævnte Arter

delvis bebo de samme Localiteter, og tildels have samme
Levemaade, indtræffe ikke altid Yngle-Aarene samtidigt hos

begge; i 1895 var saaledes M. ratticeps talrig saavel i de

nordlige, som i de sydlige Guldbrandsdalsfjelde, medens L.

lemmus var ganske sparsom i de sydlige.

De lagttagelser om denne Arts Levesæt og Yngleforholde,

som jeg under de 2 nævnte Yngle-Aar, 1891 og 1895, havde

Leilighed til at gjøre, dels paa Dovre, dels paa Fjeldene i

Gausdal, ere væsentlig følgende:

Sit Tilhold have de især, hvor græsbundne Steder vexle

med Vidiekrat. Her danne de sig dybe Gangstier i Græsset,

der benyttes i Pællesskab af dem og af L. lemmus. Medens de

under normale Aar ere saa lidet synlige, at man næsten ikke

mærker deres Tilstedeværelse, ere de under Yngle-Aarene lette

at iagttage, medens de løbe fra et Vidiekrat til et andet; de

ere yderst hurtige i sine Bevægelser, (medens L. lemmus er

forholdsvis langsom), og vanskelige at indhente.

Paa flere Steder saaes ved Siden af det Smaakrat, mellem

hvilke de færdes, og hvor de lægge sine Reder, talrige smaa
Huller i Græstorven, knapt en Tomme dybe, og ganske lod-
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rette; sandsynligvis ere disse blevne gravede, idet de have
søgt en eller anden ßodstok eller lignende.

Yngleforholde. Rederne vare anbragte saavel paa tørre,

som paa vaade Steder, enten i Engene, eller mellem Lyngen,
ofte ganske aabent mellem Græsset, men helst støttet til en
Tue,,v undertiden helt eller halvt skjult under en Sten. I Re-
gelen ligge flere Reder i Nærheden af hinanden.

Rederne bestode blot af løse, lidet sammenhængende Stråa.

Under Yngle-Aarene fremfødes flere Kuld Unger i Somme-
rens Løb. Ved min Ankomst til Gausdalsfjeldene i Aug. 1891

vare de fleste af Stamforældrene (fra det foregaaende Aar)
allerede gaaede tilgrunde. Hovedmassen af Individer bestod

af Iste Kulds Unger, der nu havde næsten de Gamles Størrelse,

samt Unger af Aarets 2det og 3die Kuld.

De faa af Stamforældrene, der endnu fandtes ilive blandt

de store Masser af Ungdyr, opdrog i Regelen nu sit 3die

Kuld Unger; men mange vare ogsaa drægtige, som det syntes,

med sit 4de Kuld.

Samtidig vare Iste Kulds Unger, der altsaa vare

blevne fremfødte tidligt om Vaaren, allerede drægtige, eller

havde Unger. En saadan Aars-Unge, som jeg undersøgte den

24de August, havde Melk i Fatterne, og opdrog altsaa allerede

sit Iste Kuld ; men samtidig var den atter drægtig, altsaa med
2det Kuld.

Saaledes producerede Stamforældrene indtil 4 Kuld samme
Sommer, og Ungerne af Iste Kuld indtil 2 Kuld før Vinterens

Indtræden.

Endnu i Slutningen af August kunde jevnlig find es nye

Reder under Bygning; sandsynligvis tilhørte disse Unghun-
nerne, og var deres første Rede, da de Gamle sandsynligvis

benytte samme Rede til flere Kuld^).

^) Nogen sikker lagttagelse om, hvor længe det samme Eede kan be-

nyttes, havde jeg ikke Leilighed til at gjøre hos denne Art. Som
paa et andet Sted omtalt (Forh. Vid. Selsk. Chra. 1895, No. 3, p. 26),

har jeg derimod hos L. leninms iagttaget, at denne kan benytte sit

Rede flere Gange; ved en Leilighed fandt jeg saaledes samtidigt^ 2

Kuld i Hedet, et bestaaende af større Unger, der snart skulde helt

forlade dette, og et andet Kuld, der var nyfødt.



Bemærkninger vedr. Norges Pattedyrfauna 1882—1897. 285

Ungernes Antal var efter de Gamle (Stamforældrene) i

Regelen 5 eller 6, undertiden 7 eller 8. En enkelt Hun inde-

holdt 10 Foetus (August 1891).

Hos Ung-Hunnerne (de drægtige Hunner af Aarets første

Kuld) fandtes oftest blot 3 eller 4, sjeldnere 5 Foetus.

Hvor jeg havde Leilighed til at undersøge hele Kuld,

synes Hanner og Hunner at være tilstede i samme Antal.

Heller ikke hos de øvrige mere udvoxede Individer (hvoraf

jeg undersøgte maaske 100), kunde nogen bestemt Forskjel i

denne Henseende paavises. Muligens var der et ringe Over-

skud af Hanner.

Tingerne beboede længe Redet, og syntes at have Tilhold

her, indtil de vare over halvvoxne. Dog foretog de ofte mindre

Ildflugter udenfor dette, og hele Flokken kunde da træffes

spredt i Nærheden.

Fiender. Et stort Antal Reder bleve ødelagte af Corvus

comix ] iøvrigt syntes de ikke denne Grang at have synderlig

farlige Fiender, da Falco tinnunculus, Archihuteo, Nyctea, og

de andre Rovfugle væsentlig holdt sig til L. lemmus^ hvor

disse kunde erholdes.

Det kan neppe være nogen Tvivl underkastet, at Masse-

forøgelsen hos denne Art ophører af samme Grrund, som hos

L. lemmus (og de andre Microter under Yngle-Aarene), nemlig

paa Grrund af en Bacterie-Sygdom, som altid udbryder, hvor Indi-

vid-Antallet bliver uforholdsmæssig forøget. Ildpaa Høsten

samme Aar, hvori Forøgelsen har fundet Sted, er gjerne An-

tallet allerede kjendeligt aftaget, og nogen Udvandring til de

lavere Dele foretages, som ovenfor nævnt, ikke. Allerede i

August Maaned saa jeg saaledes ikke sjelden netop døde Indi-

vider liggende ved en Tue, uden at disse udviste noget Spor

af at være dræbte med Vold.

Udmaalinger. Et Par fuldt udvoxede Hanner havde føl-

gende Maal:

Totallængde 175 mm. (hvoraf Halen 48 mm.).
- 184 „ - _ 48 „

Et usædvanligt stort Expl. maalte : Totall. 206 mm. (hvoraf

Halen 56 mm.).

En gammel Hun (hvori 9 Foetus) maalte : Totall. 185 mm.
(hvoraf Halen 45 mm.).
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Hertil kommer hos alle Haarpenselen i Halespidsen, med
en Længde af 4V2—6 mm.

Varietet. En halvvoxen Unge, som jeg fangede ved

Hjerkin paa Dovre 17de August 1895, var biegt gulgråa

overalt.

Microtus amphibius, (Lin.) 1766.

Nordgrændse. G-aar i Finmarken op til Varangerfjorden

og Grændsetrakterne mod Rusland, og opnaar i disse nordlige

Egne en betydeligere Størrelse, end jeg har iagttaget i de

sydligere Districter. Et Par Expl., som Univ. Museet har

modtaget gjennem Dr. Wessel fra Syd-Varanger i Oet. 1891,

havde saaledes en Totallængde ^) af omkring 350 mm. (Halen

iberegnet).

Yngle-Aar. Ogsaa hos denne Art finder i visse Aar en

Eorøgelse over det normale Antal Sted, dog aldrig i den Ud-

strækning, som det kan være Tilfældet hos M. ratticeps, M. glare-

olus og M. gregarius. En saadan Overproduction af Individer

forekommer undertiden lige op i Finmarken.

Under saadanne Aar frembringes, ligesom hos de øvrige

Microter, iiere Kuld Unger den samme Sommer. I 1894, da

L. Icmmus havde Yngle- og Vandre-Aar over en stor Del af

Bergen Stift, var M. amphibius (og andre Arter) ligeledes tal-

rige sammesteds; et Hun-Individ fra Tysnes, der undersøgtes

af Conservator Grieg, havde i Slutningen af August endnu

ikke fuldbaarne Foetus.

Vinterpelsens Fældning synes at foregaa over et langt

Tidsrum, hos enkelte Individer flere Maaneder tidligere, end

hos andre. Hos et Individ, fanget 25de Febr. (1884), vare de

fleste Vinterhaar allerede affaldne paa Ryggen, medens Fød-

derne og Bugen endnu bar Vinterdragten ; andre Es. vare i

Fældning endnu 8de April (1872) og 9de Juni (1873). Alle

de nævnte Expl. stammede fra Omegnen af Christiania.

Varieteter. Univ. Mus. har i de sidste Aar modtaget et

Par Varieteter; et Ex. var kulsort og havde hvid Haletip

1) Beregnet efter de tørrede Skind.
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(Elverum 3die Mai 1884), et andet havde hvid Pandeplet, livid

Brystplet, hvide Labber og Haletip (Asker Sept. 1893).

Ogsaa senere har jeg modtaget enkelte sorte Individer

(Melanismer), saaledes fra Atneosen 17de Sept 1895 (sammen

med normale Individer).

Microtus grega^rius, (Lin.) 1766.

Yngle-Aar. Nogen betydelig, eller særdeles omfattende

Masseforøgelse af denne Art har ikke indtraffet i Egnene
søndenfor Dovre i de senere Aartier. Enkelte locale Eor-

øgelser have dog fandet Sted hist og her.

Høsten 1882 vare de saaledes talrige i Egnene mellem

Christiania og Mjøsen.

I 1894 og 1895 forekom de over en større Del af det

sydlige Norge i større Mængde, end i alle nærmest foregaaende

Aar. Som nedenfor nævnt, havde L. lemmus samtidigt Yngle-

og Vandre-Aar i disse Egne, og de fleste Microter vare lige-

ledes mere eller mindre talrige. Især optraadte M, gregarius

i disse Aar i de bergenske Districter, fra Hardanger af og

op til Nordmøre.

lEgnene nordenfor Dovre havde de (mindre)Yngle-Aar i 1876,

1891 og i 1895; de forekom da tildels i Selskab med L. lem-

mus, som ligeledes havde Masseforøgelse i disse Aar. I 1895

vare de særlig talrige i de indre Dalfører af Helgeland.

Sommeren 1883, da ligeledes L. lemmus havde Yandre-Aar

i Saltdalen indenfor Bodø, optraadte samtidigt, som ovenfor

nævnt, ogsaa forskjellige Microter, blandt hvilke ogsaa (skjønt

i forholdsvis ringe Antal mod M. glareolus) fandtes denne Art.

Den var ligeledes her talrig i 1887.

Nordenfor Polarcirkelen synes den idetheletaget at være

sparsom, skjønt den ogsaa her i visse Aar kan optræde temme-

lig hyppigt, saasom i Maalselvedalen indenfor Tromsø Høsten

1880, og ved Porsangerfjorden 1888 (B-epvaag).

Den sidstnævnte Trakt er den nordligste Localitet, hvor

denne vides truffet (71» N. B.).

Yngleforholde. Ogsaa udenfor de egentlige Yngle-Aar følge

Kuldene raskt efter hinanden i Sommerens Løb. Et Rede,
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som jeg undersøgte ved Laurvig 25de Mai 1891, indeholdt 6

tommelange Unger. Saavel Hannen, som Hunnen fangedes

paa Redet; Hunnen var allerede drægtig paany med 5 halvt

udviklede Foetus.

Nordlige Individer synes gjennemsnitlig at kave kortere

Hale, end den typiske Form.

Hos 8 fuldvoxede Individer, fangede ved Porsangerfjorden

(ved Repvaag) i Marts 1888, havde saaledes Halen (uden Haar-

penselen) følgende Maal:

Hos 1 Individ 24 mm.
„1 25 „

„ 3 ~ 26 „

„2 27 „1—28
Hos et halvt Dusin Expl. fra Hardanger, indsendte i Marts

1894, havde Halen en Længde af fra 28 til 30 mm.; da sam-

tidigt M. glareolus i disse Egne havde en kortere Hale, end

normalt, var den ydre Forskjel (som ovenfor anført p. 278)

mellem de 2 Arter her næsten umærkelig.

Føde. Er betydelig mindre omnivor, end M. glareolus

Af en Del Individer, fangede ved Gaarden Hofstad i Asker

Vinteren 1894—95, gik kun 1 paa Fælde med Flesk til Lokke-

mad, alle de øvrige, hvor denne var Vegetabilier.

Et Individ af denne Art, som af Skovforvalter Hagemann
holdtes levende i Saltdalen (indenfor Bodø) Høsten 1883, for-

tærede dog med Grraadighed Fluer og mindre Coleoptera.

Aberration. Hos et Expl., en stor Han fra Hjerkin (Dovre)

28de Juli 1895, fandt Mr. Barrett Hamilton^) den Aberration,

at den Iste Molar i Overkjæven havde 1 indre Vinkel mer,

end normalt (saaledes 4 indre, 3 ydre Vinkler).

Lemmus lemmus, (Lin.) 1766.

Yngle- og Vandre-Aar mellem 1880 og 1897. I et i 1895

udgivet udførligt Skrift {„Myodes lemmus, its Habits and Migra-

1) Proc. Zool. Soc. Lond. 1896, p. 598.
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tions in Norway") har jeg givet en Fremstilling af de vigtigste

lagttagelser, som hidtil ere gjorte hos os vedrørende denne

Arts Udbredelse og Levesæt^). I de sidst forløbne Par Aar
har jeg havt Leilighed til at gjøre enkelte supplerende lagt-

tagelser.

Siden Begyndeisen af Otti-Aarene har der fundet større

Masseforøgelser og Udvandringer Sted af denne Art i følgende

Districter af Norge ^).

1883—1884. a) Egnene om Trondhjemsfjorden; mod Syd
strakte Forøgelsen sig over Romsdal og Søndmøre ned til

Filefjeld og Voss.

b) Fjeldryggen mod E-igsgrændsen, fra de nordlige Dele af

Nordland over Saltdalen, og mod Nord idetmindste op til Maals-

elvedalen ved Tromsø.

Det er sandsynligt, at begge disse Districter have været

sammenhængende, men specielle Angivelser mangle fra hele

den søndre Del af Nordland.

Denne Vandring omfattede ikke egentlig Dovretrakten,

eller Landets sydøstlige Høifjelde; her vare de først den paa-

følgende Sommer (1884) noget talrigere, end normalt, men
nogen Masseforøgelse fandt ikke Sted.

Heller ikke synes 1883-Aars-yandringen at have strakt sig

mod Nord til Finmarken; idetmindste vare de usynlige i de

Dele af Porsanger og Varanger, som jeg det nævnte Aar
besøgte.

Om deres Optræden i Saltdalen iagttog Skovforvalter

Hagemann, at Udvandringen straalede ud fra Plateauerne

mod Eigsgrændsen, og gik hovedsagelig mod Nord ned gjen-

nem Dalen.

Det første Individ saaes i Dalen 30te April (1883); de

vare da ikke iagttagne her siden Vaaren 1880 (Levningerne af

Vandringen i 1879). Allerede i Midten af Mai fandtes de i

Masser, der holdt sig omtrent uformindskede indtil Midten af

November.

I liøbet af Vinteren forsvandt de fleste; de sidste saaes

i Marts 1884.

1) Forh. Vid. Selsk. Chria, 1895, No. 3, p. 1—63.

2) De mindre og mere locale Forøgelser ere her forbigaaede.

Nyt Mag. f. Naturv. XXXVI. HI. 19
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1887—1888. Langtjeldene og Dovre; Vandringen naaede

ingen betydelig Udstrækning. Endnu Vaaren 1888 vare de

paa flere Steder talrige, men forsvandt i Regelen i Løbet af

Sommeren,

Mod Nord strakte Vandringen sig over Søndmøre og

Romsdalen idetmindste til Nordsiden af Trondhjemsfjorden,

hvor der Høsten 1887 var Yngle-Aar.

1890—1891. Antydning til Overproduction allerede i

1890 i Søndre Trondhjems Amt, Gudbrandsdalen, samt Øster-

dalen ned til Rena og Aamot. I 1891 stort Yngle-Aar i de

samme Egne, især i Fjeldegnene søndenfor Dovre, og paa

Fjeldene i Gudbrandsdalen og Østerdalen, men noget spar-

sommere paa Romsdalsfjeldene, Filefjeld og Hardangerfjeldene;

mindre i Valders og Hallingdal, og næsten umærkeligt i Tele-

marksfjeldene.

Overproductionen var, som ovenfor nævnt, allerede be-

gyndt i 1890; Vaaren 1891 vare de endnu ikke særligt talrige,

men Masserne voxede udover Sommeren. Vandringerne toge

nu sin Begyndelse for Alvor, og om Høsten vare de naaede

ned paa Lavlandene paa begge Sider af Mjøsen, i September

og October enkeltvis ned til Høland og Lillestrømmen (et Par

Mile fra Christiania), samt til Smaalenene.

Skjønt Udvandringen strakte sig temmelig langt, have dog

ved flere tidligere Leiligheder de Masser, der have oversvøm-

met Lavlandene, været ulige større. Men paa Fjeldene selv

var deres Antal betydeligt.

Paa Lavlandene forsvandt de allerede samme Høst; men
i Fjeldtrakterne saaes de endnu ved Sneløsningstiden Vaaren

1892. Senere paa Aaret vare de saagodtsom usynlige, hvor

de det foregaaende Aar havde været tilstede i Tusinder.

Samtidig hermed havde Microtus ratticeps Yngle-Aar i de

samme Egne.

1894—1895. I alle Fjeldtrakter søndenfor Trondhjems-

fjorden, samt i Fjeldene mod Rigsgrændsen i det Trondhjem-

ske og langt op i Nordland.

Høsten 1894 begyndte Overproduction over „Vestfjel-

dene" (Hardanger, Voss, Filefjeld, Sønd- og Nordmør), og
de trængte i Løbet af Høsten og Vinteren ned til de fleste
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Dalfører i disse Egne. De fleste forsvandt herfra Vaaren 1895;

et og andet Individ saaes endnu Sommeren 1895 paa Lav-

landene i Yalders, Thelemarken (ned til Hvideseid og Nisse-

dal), samt i Numedal og Lyngdal.

I „Østfjeldene" (Grudbrandsdalen og Østerdalen) var Over-

productionen lidet fremtrædende i 1894, men de bleve paa flere

Steder talrige Vaaren 1895, og vare udover Sommeren i fald

Vandring i flere Dalfører nærmest Fjeldryggene, uden at de

dog denne Gang formaade at trænge særdeles langt mod Syd.

De fleste forsvandt i den paafølgende Vinter; paa enkelte

Steder iagttoges de sidste endnu i Febr. 1866 (saasom i

Tønset).

Nordenfor Dovre vare de talrige hele Sommeren 1895 over

de indre Dele af Trondhjem Stift, ligesom de samtidigt havde
Yngle-Aar i de mod E-igsgrændsen stødende Egne af Helgeland

i Nordland (saasom i Hatfjelddalen og Trakten omkring Røs-

vand).

Yngle-Aarenes Hyppighed. Det vil fremgaa af den oven-

for meddelte Oversigt over Vandre- og Yngle-Aar i de sidste

2 Decennier, sammenholdt med den Fortegnelse over saadanne,

som er leveret (i 1895) i det tidligere omhandlede Skrift om
denne Art^), at større Masseforøgelser indtræffe i Norge gjen-

nemsnitlig 2—3 (3-ange i hvert Tiaar, eller omkring hvert 3die

eller 4de Aar.

Skjønt der saaledes ikke mangler Leilighed til at iagttage

Dyrene under disse Forholde, er dog vor Kundskab om de

Naturphænomener, der betinge denne Overproduction, endnu
ufuldstændig, og vi kunne ikke endnu (f. Ex. afAarets Glima eller

andre physiske Forholde) med Sikkerhed forklare os Grunden
til, at Aaret er et Yngle-Aar, eller slutte, at et saadant vil ind-

træffe næste Aar.

Til de tidligere anførte Forklaringer kan føies, at enkelte

Landmænd antage, at L. lemmus blot har Yngle-Aar efter

Vintre, hvor Jorden har været fri for Tæle (holdt sig ufrossen

under Sneen).

lagttagelser 1895. I Aug. 1895 havde jeg paa Dovre og

i de tilgrændsende Dalfører atter Leilighed til at iagttage dem

1) Myodes lemmus, etc, Forh. Vid. Selsk. Chra. 1895, No. .3, p. 57.

19*
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under deres Vandringer. Yngle-Aaret var dog, som ovenfor

nævnt, ikke af de større. Samtidigt optraadte ligeledes Micro-

tus ratticeps i forøget Antal.

De trampede Stier i Græsset ere hos L. lemmus mere regel-

mæssige, end lios den anden Art; de ligge noget dybere, og

ere tildels lidt udgravede, medens de lios Microtus ratticeps

ere grunde, og blot dannede af det nedtrampede Græs.

De holde sig gjerne ved Bredderne af Vandpytter og

smaa Bække, og beboede paa Sæterløkkerne hovedsagelig de

vaadere Steder. De vare især i Bevægelse om Aftenen og

Natten.

Af 40 Individer, tagne paa Sæterløkkerne paa Hjerkin

16de og 17de August, vare:

5 gamle Hanner med store Testes.

2 gamle Hunner med eller uden Fostre; Vulva med opsvul-

met Rand.

6 yngre Hanner, forplantningsdygtige (med udviklede Testes),

tilhørende Aarets første Kuld.

5 yngre Hunner, delvis drægtige (1 havde Clitoris synlig),

tilhørende Aarets første Kuld.

11 yngre Hanner, uden udviklede Testes, (af Aarets senere

Kuld).

3 yngre Hunner (af Aarets senere Kuld).

8 Unger.

7 vare altsaa de endnu overlevende Stam-Individer fra

foregaaende Aar; mærkeligt nok vare de 2 Hunner begge

større, end Hannerne. De øvrige 5 Sjettedele vare yngre Ind.

fra samme Aar; men heraf vare allerede en Del ynglende.

Desuden fandtes flere Reder med større eller mindre

(indtil nøgne) Unger, ligesom adskillige Fostre i forskjelhg

Grad af Udvikling.

Blot en enkelt Gang saaes Hunnen om Dagen i Redet

hos sine smaa Unger; idethele synes det, som om de næsten

alene ere tilstede hos disse om Natten.

Varieteter saaes aldrig. Bagryggens Tegning kunde variere

ubetydeligt; Midtstriben kunde saaledes være næsten usynlig,

Kinderne undertiden næsten hvide (istedetfor gulagtige).

Alle de ældre Individer havde Bagryggen nøgen og be-

dækket med Udslet; hos de yngre (Aarets Kuld) var dette

blot undtagelsesvis Tilfældet.
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I Foldalen vare de samtidigt paa Vandring, og vare trufne

her enkeltvis allerede tidligt om Sommeren. De lode sig

herunder fornemmelig iagttage i Yeigrøfterne, idet Vandringen

syntes tildels at foregaa langs Veiene ; især vare de synlige

paa de aabne, lichenbevoxede Moer, hvorpaa Foldalen er

saa rig.

Medens de halvt lobende, halvt gaaende vandrede fremad

(ned gjennom Dalen), standsede de ideligt for at fouragere,

og de kunde sees at fortære Cladonia rangiferina, samt Euphrasia

officinalis. De vare herunder ikke særdeles sky, men lode sig

gjerne betragte lige i Nærheden, uden at de søgte at skjule sig

eller løbe bort, naar man blot forholdt sig rolig. Gik man
hurtigt forbi dem, medens de sad i et Hul, uden at de kunde

skjule sig, skreg de; stod man stille, eller gik man langsomt,

forholdt de sig tause.

Som ovenfor nævnt, holdt de sig i Trakten langt udover

den paafølgende Vinter. Endnu i Febr. 1896 saaes deres Spor

overalt i Sneen i Tønset; af og til kunde Individerne sees at

løbe om ovenpaa denne, og smutte ned i de dybe Huller, som
førte ned til Vidiekrattets Grund.

Efterstræbes af Fiske. Ogsaa under Vandre-Aaret 1895

gjordes den lagttagelse, at de under sin Svømning over Elve

eller Indsøer leilighedsvis fanges af Rovfiske. Den 26de Aug.

fiskedes i et Fjeldvand i Numedal en Ørret {Salmo eriox, forma

fario) med en Vægt af IVs Kilogr., i hvis Ventrikel laa 4

netop slugte Individer af denne Art.

Sild igt Kuld. Et Rede med ganske smaa Unger fandtes i

1894 i Voss endnu 3die Sept., og indsendtes til Berg. Mus.

Dette er det sildigste Kuld Unger, jeg har seet omtalt under

dette Vandre-Aar.

Udmaalinger af et Par særdeles gamle Individer (Gausdal

Aug. 1891).

ilfas Totall. 162 mm. (hvorafHalenlTmm.forudenPenselenlOmm.)
— — 166 „ — 15 „

— 6 „

Fem. — 162 „ - 14 „ — 10 „
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Lemmus schisticolor, Lilljeb. 1844.

Udbredelse. Forekommer i de ileste lavereliggende Naale-

skove i Landets sydlige Egne; dens Nordgrændse er ukjendt,

og den er endnu ikke paavist nordenfor Gudbrandsdalen.

Som tidligere nævnt, blev denne Art opdaget første Gang
af Prof. Lilljeborg ved Lillehammer (Gudbrandsdalens syd-

ligste Ende) i 1843, og samme Aar beskrevet og afbildet i

Vetensk. Akad, Handlingar (for 1844).

Først 24 Aar senere blev den atter paavist i Landet, idet

jeg den 31te Mai 1867 fandt et drægtigt Expl. i Lørenskoven

ovenfor Christiania.

Næste Gang blev den gjenfunden Høsten 1883, og har

i de senere Aar vist sig at bebo tilsyneladende talrigt de

fleste af Landets sydlige Skovegne. Saavidt vides, er den

hidtil hos os ikke fandet uden i Granskov.

Yngle- og Vandre-Aar. At denne Art saa længe har kunnet

undgaa Opmærksomheden, har sin Grund i dens idethele skjulte

Liv. Under almindelige Aar vil den kun med Vanskelighed

kunne opdages, selv paa Steder, hvor de ingenlunde ere

sjeldne, idet de bebo udelukkende de dybere Naaleskove, hvor

de have Tilhold paa mosbevoxede Steder blandt Yindfald

og Ur, og sjelden vise sig udenfor sine Tuer uden om
Natten.

Men ligesom alle sine Fræuder optræder den i visse Aar
i forøget Antal, og da den (ligesom L. lemmus) har et migra-

torisk Instinct, skjønt i ulige mindre Grad, end denne, fore-

tager den i disse Aar Vandringer, der dog sjelden naa synderlig

langt udenfor deres egentlige Tilholdssteder.

Det er næsten alene under disse Yngle-Aar, at deres Til-

værelse har kunnet paavises. Siden 1883 har dette gjentagne

Gange fandet Sted; men ligesom hos L. lemmus (og de andre

Microtiner) har Forøgelsen været ganske ulige i de forskjellige

Aar. En Overproduction af denne Art (og derpaa følgende

Udvandring) har dog, som det vil kunne sees, altid indtruffet

i Aar, hvori andre af deres Slægtninge ligeledes i et eller

andet District have havt Yngle-Aar.
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I 1883 viste de sig (første Grang) talrige om Høsten saavel

i Omegnen af Christiania, som i Hurdalen og paa Hedemarken,

(og sandsynligvis paa andre mellemliggende Puncter).

I 1884 vare de atter talrige omtrent paa de samme Steder;

de første Expl. indløb til Univ. Mus. i Juli, og senere flere

andre indtil ud i October, alle fra Eidsvold eller Skovegnene

mellem Eidsvold og Odalen.

I 1888 viste de sig i Urskoug og andre Skovegne ovenfor

Christiania.

1891 syntes at være et større Yngle-Aar (ligesom det var

for L. lemmus), og de vare herunder talrige i Nordmarken
ovenfor Christiania, ved Spirillen, samt i Trakterne om Rands-

fjorden, og vistnok paa andre Steder i de samme Egne.

I 1892 kunde de ligeledes spores om Sommeren saavel i

Omegnen af Christiania, som paa Hadeland ^). Senere er intet

Individ kommet mig for Øie, eller vides omtalt.

Levesæt. Under Yngle-Aaret 1891 havde jeg i Juli Anled-

ning til at iagttage dem under deres Vandring ved Færge-

stedet Fredriksstuen, beliggende ved Bredden af Randsfjorden

ligeoverfor Odnæs i Land.

De havde her allerede begyndt at vise sig udenfor Skov-

kanterne i Juni, men den egentlige Overproduction har sand-

synligvis foregaaet endnu tidligere, da Hovedmængden af de

vandrende Individer vare Aars-Unger, sandsynligvis fremfødte

i Mai.

De holdt sig aldeles skjulte om Dagen. Jeg havde en

hel Dag vandret om paa de Steder, hvor de havde Tilhold i

Mængde, uden at træffe en eneste, eller endog ane deres Til-

værelse. Først ved Skumringens Indtrædelse kom de frem;

i Halvmørket kunde de skimtes som smaa mørke Garnnøster,

der med stor Hurtighed kom trillende nedad Skovstierne; de

vare yderst agtpaagivende og hurtige, og lode sig (i Mod-
sætning til L. lemmus) kun vanskelig fange. De søgte altid at

undfly, og satte sig aldrig, som disse, til Modværge. De stand-

^) Det er en Selvfølge, at de i disse Aar ogsaa have optraadt paa andre

Puncter, om jeg end ikke har directe lagttagelser fra saadanne,

ligesom de ogsaa kunne have havt flere Yngle-Aar, end dem, der ere

kjendte.



296 R. Collett.

sede aldrig, naar man mødte dem; bleve de grebne, skrege

de næsten som L. lemmus, men forsøgte sjelden at bide,

som disse; ellers børtes de aldrig at give nogen Lyd fra sig.

Deres Antal syntes at være ganske stort; paa en enkelt

Aften (14de Juli) iagttog jeg omtr. 30 St., men lykkedes blot

at fange 9 af dem; senere modtog jeg 20 St. fra samme Sted,

fangede nogle Dage senere. Sandsynligvis havde de tidligere

været endnu talrigere.

Da Stedet atter besøgtes (af Conserv. Scbøyen) den 8de

Sept., var Trækket næsten forbi, og blot enkelte Indiv. kunde
iagttages.

Saagodtsom alle de trækkende Individer vare yngre, enten

belt udvoxede, eller nær derved. Det lykkedes ikke at bolde

dem ilive i Fangenskab ; de nøde intet af den Føde, som
blev dem budt, (undtagen Melk).

De fleste Exemplarer, som jeg kunde undersøge i frisk

Tilstand, vare Hanner, og blot enkelte Hunner fandtes deri-

blandt.

Sygdom. En Hudsygdom, som hos L. lemmus, kunde

ikke opdages hos disse Individer. Sandsynligvis er de dog,

ligesom de øvrige Smaagnavere under Yngle-Aarene, udsatte

for epidemiske (Bacterie-)Sygdomme. Saaledes fandt jeg (den

15de Juli) 26 Exemplarer liggende i en Klynge under en

Bordstabel, alle nylig døde, og uden Saar; paa et andet Sted

i Nærheden fandt jeg en hel Dynge af Skeletter, maaske af

50 Individer, der syntes at være gaaede tilgrunde allerede

tidligt paa Aaret.

Yngleforholde. Den yngler sandsynligvis flere (3-angs samme
Sommer. Som ovenfor nævnt, var et Expl., som jeg den 31te

Mai (1867) fangede paa Lørenskoven, drægtig med 5 næsten

fuldbaarne Foetus.

I 1892 fandtes en Hun, drægtig med 6 Unger, paa Hade-

land 2den Juli; samme Aar modtog Univ. Mus. af Conserv.

Huitfeldt-Kaas et Ex. af Vipera herus, af hvis Ventrikel jeg

udtog 4 Unger af denne Art, 8 Dage gamle ^).

1) Disse vare saa vel vedligeholdte, at de opbevares udstoppede paa

Univ. Museet.
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Sandsynligvis have begge de sidste tilhørt Aarets 2det

Kuld.

Endelig har jeg erholdt et Expl., fanget i Urskoug 4de

Oet. (1888), der øiensynlig havde Unger i Redet, da Fatterne

indeholdt Melk.

Dette syntes at antyde et 3die Kuld, (eller det Iste

Kuld af en Aars-Unge).

Vandringerne ere neppe af nogen betydelig Udstrækning;

idetmindste ere de sjelden fundne langt udenfor Skovkanterne
;

undertiden træffes de i de nærliggende Engmarker eller Ågre,

men synes her at gaa hurtigt tilgrunde. I 1891 traf jég dem
ved Veikanterne lige udenfor Christiania Bygrændse, omkring

5 Kilom. fra den nærmeste Skov, hvor de kunde antages at

have havt Tilhold.

Under Vandringerne sky de ikke Våndet, men sætte over

Vandløb og Bække, (og finde ofte her sin Død).

Ved Kuldens Indtrædelse synes Trækket at ophøre. Under
Vandre-Aaret 1891 traf jeg saaledes Individer i Nordmarken
ovenfor Christiania endnu 14de Oct., men saa senere intet Expl.

Noget Tilbagetræk til, Skoven er aldrig iagttaget; sandsynlig-

vis gaa alle udvandrede Individer hurtigt tilgrunde.

Fiender. Under Vandre-Aarene blive talrige Exemplarer

trukne hjem til Husmandspladsene i Skovkanterne af Katte

og Hunde, af hvilke de ogsaa tildels blive fortærede.

Ligeledes have de Fiender, af hvem de dræbes, men som
ikke fortære dem; derfor findes under Vandre-Aar jevnlig dræbte

Individer liggende urørte i Skovstierne. De have en kjendelig

Moskuslugt, der endog kan opfattes af os Mennesker, naar

Dyret er friskt.

Blandt dens normale Fiender hører, som ovenfor nævnt,

ogsaa Vipera herus.

Udmaaünger af nogle (yngre) Expl.

Totall. 105 mm. (hvoraf Halen 16 mm.) Hurdal 7 Oet, 1883.

— 110 „ — 16 „ Hurdal 7 Oet. 1883.

— 112 „ — 19 „ V. Aker 14 Oct.''1883.

— 112 „ — 18 „ 0. Aker 7 Oet. 1883.
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Farn. Castoridae.

Castor fiber, Lin. 1766.

lagttagelser I 1897. Om denne Art har Forf. i 1896 med-
delt en udførligere Redegjørelse under Titel: „Bæveren i

Norge, dens Udbredelse og Levemaade (1896)", hvori de lagt-

tagelser om dens Optræden i Norge fordum og nu, samt om
dens Levesæt, som kunde antages at have nogen Interesse,

ere angivne^).

De Supplementer til dette Skrift, som jeg i det sidst for-

løbne Aar har kunnet erholde, ere følgende:

1. Farvandet i Tvedt. I dette Vand^), beliggende kort

i N. 0. for Christiansand, er der Høsten 1896 bygget en Hytte.

Ifølge en Meddelelse fra Stud. Valeur, som besøgte Stedet i

Mai 1897, var denne af en noget usædvanlig Bygning.

Den laa ved Bredden af en brat Skrænt, omgivet paa

alle Sider af en stor Stenur, men ragede ikke ud i Våndet,

skjønt Vandstanden var ganske høi. Den bestod af 2 Af-

delinger, en, der gik opover paa Land, og en anden, der laa

langsmed Vandkanten. Indgangen syntes at være under en

stor Trærod, der laa midt mellem Hovedhytten og Sidebyg-

ningen; her fandtes et Par Huller, der mundede ud under

Våndet. Et andet Hul, der ligeledes syntes at staa i Forbin-

delse med Hytten, udmundede under Vandfladen noget udenfor

Enden af Sidebygningen.

Friske Spor efter Dyrenes Gnaven paa Asp {Populus tre-

mula), Birk, og Salix capraea, saaes i Nærheden. Da de (ifølge

et senere modtaget Brev) endnu i Oet. 1897 havde sit Tilhold

her, synes de at ville slaa sig til Ro, skjønt Hovedveien til

Lillesand gaar langs den anden Bred af det lille Vand. Indi-

viderne ere øiensynligt i Løbet af forrige Aar indvandrede hertil

fra det ovenfor liggende Bjorvand, som de i Løbet af de

senere Aar have beboet, men hvorfra de forsvandt Høsten

1896, samtidigt med, at de sporedes i Farvandet.

1) Bergens Museums Aarbog 1897, No. 1, p. 1—127. Med 12 Pl. efter

Photogr. af Forf. (Bergen 1897).

2) L. c. p. 42.
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2. Engilsvandet i Øvrebø. Paa Grund af den lave Vand-

stand i 1897 antages det, at Bæverne allerede have forladt

dette Vand, som de i 1895 toge i Besiddelse, og hvor de ind-

rettede de i det ovennævnte Skrift (p. 45) beskrevne Hytter;

muligens have de nu nedsat sig (ifølge Hr. E-øskeland^) i

et lidet Tjern, Vedrekjøn, et Kvarters Vei nedenfor Engilsvandet.

Den har her arbeidet flittigt endnu Høsten 1897 ; en Mængde
Træer ere fældede, de fleste Aspe {Populus tremula), men
ogsaa Birke og nogle Rognetræer. Mange af disse vare

ganske smaa, lige ned til 15 mm. tykke, men andre havde en

Diameter af indtil 100—150 mm.
En Hytte er bygget; denne er forholdsvis kort, ikke fuldt

4V2 Meter lang, med omtrent lignende Bredde. Dens under-

søiske Del er blot 1 Meter lang, da denne støder mod en

flydende Torvø, under hvilken Bæveren kan fortsætte sin Vei

fra Hyttens Udgang.
Denne Hytte er bygget (foruden af Jord og Torv) tildels

af halvraadne Stubber og Træstykker, som maa være samlede

paa Bunden af Tjernet, eller i Myrerne deromkring; en Del af

Materialierne ere dog nye, ligesom friske Kviste findes ned-

stukne i Bunden udenfor Hytten.

Endvidere iagttoges det, at en Asp var fældet af en (om-

streifende) Bæver i April 1897, omtrent et Stenkast fra Huns-

fos Skolehus i Vennesland. Træet havde et Tversnit af 200

mm., og Bæveren havde naaet det ved at staa paa et Isstykke

i Otteraaen (meddelt af Lærer Røskeland).

3. Søgnestranden (søndenfor Christiansand). Den 3die

Juni 1897 fandtes i Stranden udenfor Graarden Vige i Søgne

en død Han, flydende i Søen. Dens Længde opgaves af Fin-

deren at have været 3 Fod 4 Tom. (omtr, 1045 mm.).

Da den ovenfor liggende Søgneelv ikke for Tiden vides

at være Tilholdssted for Bæveren, er det sandsynligt, at dette

Exemplar har tilhørt Colonien i Otteraaen, og fra denne Elvs

Munding begivet sig ud i den aabne Havbugt langs Landets

Østside, indtil den endelig er bukket under, omtrent midtveis

mellem Christiansand og Mandal.

1) Brev dat. Vennesland 9de Febr. 1898.
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Huden og Craniet af dette Exemplar er senere erhvervet

af Univ. Mus. Craniets Længde er 140 mm.

4. Pasvig-Elven (Syd-Varanger.) Ifølge en Meddelelse af

Districtslæge Wessel^) var en Bæver iagttaget endnu i Fyrge-

tyverne i Pasvig-Elven af en paa Stedet bosat Nordmand,
Erik Bakken.

Udmaaling. Et Han-Individ, der var fundet død i Elven

ovenfor Arendal 24de Aug. 1897, og som indsendtes til Univ.

Mus. (hvor det blev skeletteret), havde følgende Maal:

Mas Totall. 1060 mm. (hvoraf Halens Længde 280 mm.)

Fam. Leporidae.

Lepus timidus, Lin. 1766.

Yngletid. Den ordinære Yngletid i Norge er i den første

Halvdel af Mai; mange Unger kastes allerede i Slutningen af

April, flere ligeledes i Slutningen af Mai. Af 6 Hunner, skudte

19de—23de Mai 1888 i Omegnen af Trondbjem, bavde de 4

allerede kastet Ungerne, 2 vare endnu drægtige (med 4 og 3

Foetus).

Ogsaa i Aarets første Maaneder fremfødes enkelte Kuld.

Saaledes ere drægtige Hunner flere Gange skudte i Januar

(Krogskoven 7de Januar 1882, Enebak 20de Jan. 1885, Vær-

dalen ved Trondhjemsfjorden 21de Jan. 1880). Ligeledes ere

drægtige Hunner skudte endnu i November (Lillehammer ult.

Nov. 1882, 15de Nov. 1885).

De yderste Terminer, paa hvilke drægtige Hunner ere

omtalte hos os i de senere Aar, ere saaledes 7de Januar og

15de November.

2det Kuld sættes i Verden i Løbet af Juni, i Finmarken

i den første Halvdel at Juli. Sommeren 1880, da de forekom

i usædvanlig stort Antal overalt i Finmarkens indre Districter,

saa jeg her jevnlig halvvoxne Unger 20de—30te Juni, og

1) Brev dat. Syd-Varanger 28äe Sept, 1897.
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skjød samtidigt en Hun (Porsanger 25de Juni), hvori Foetus

af Valnødstørrelse.

Ungernes Antal. Et Ind., hvori 7 Foetus, blev skudt ved

Trondhjem 28de Mai 1888. Hos flere undersøgte Individer har

Antallet af Foetus været blot 3; hos en af de ovenfor om-

talte drægtige Hunner, skudt om Vinteren (Enebak 20de Jan.

1885), var Antallet, ifølge Skovforv. Feragen, blot 2, der allerede

vare langt udviklede.

Farveskiftningen. Vinterdragten aflægges (i Landets syd-

lige Dele) i den første Halvdel af Mai. En Del Exemplarer

(indespærrede i Haregaard paa Lørenskoven) vare endnu sne-

hvide 8de Mai 1875.

Sommerdragten begynder at lysne i Slutningen af Sep-

tember; af et stort Antal Individer, skudte under en Jagt-

færd i Hallingdal 30te Sept. 1876, vare blot enkelte begyndt

at blive lyse i Nakken og i Bugen; et Expl. var derimod

snehvidt med graat Hoved (muligens en Albino).

I Løbet af October blive de tildels helt hvide; dog sees

hyppig TJng-Harer, som endnu ikke have skiftet i Maanedens

sidste Halvdel.

Blandt 16 Expl., skudte paa en i Nordsjø i Telemarken

16de Nov. 1894, vare alle hvide paa 1 nær, der endnu var

delvis brun.

Den blaagraa Vinterdragt anlægges normalt af Individerne

i flere sydlige Kystegne, især paa Jæderen; men ogsaa her

blive mange Individer helt hvide.

Denne ufuldstændigt udfarvede Vinterdragt kan ogsaa

træffes hos enkelte Individer i alle Landets Kystdistricter lige

op i Finmarken, og hver Vinter sees blaagraa Harer hos

Vildthandlerne i Christiania, der stamme ogsaa fra Landets

indre Dele. Skovforv. Feragen, som Vinteren 1870—71 skjød

flere blaagraa Individer ved Kongsvinger, nævner^), at alle

de af ham undersøgte Individer, der havde denne Farve, vare

Hanner.

Melanismer. En ufuldstændig Melanisme er skudt 16de

Aug. 1870 ved Risør, ligesom en lignende Varietet (mørkfarvet

1) N. Jæger- og Fisker-Foren. Tidsskr. 1885, p. 89.
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med sorte Ben) er.skudt i Sept. 1888 i Fjeldet mellem Halling-

dal og Valders.

Fam. Felidae.

Felis lynx, Lin. 1766.

Nordgrændse. Denne Arts nordligste faste Tilholdssted

er Districterne Yefsen og Rånen i Nordland (ôô'^ 15' N. B.)

Omstreifende Individer ere dog ogsaa i de senere Aar trufne

nordligere; saaledes iagttoges, ifølge Skovforv. Hagemann, et

Ind. i Saltdalen Vaaren 1874, ligesom et Ind. havde hele

Yaaren sit Tilhold i Beieren (67^ N. B.). I Begyndeisen af 1885

holdt i et Ind. til i Junkerdalen, hvor den paa et Sted havde

fortæret en i en Sax fanget Maar, paa et andet et ved et

Selvskud udlagt Hunde-Oadaver.

I Tromsø og Finmarken ere de ikke med Sikkerhed trufne

i noget af de senere Aar, Det opgives dog, at Spor ere seede

af et Ex. Sommeren 1897 i Karasjok, men nøiagtige lagt-

tagelser herom mangle.

Yngletid. I de Tilfælde, hvori Yngletiden har kunnet con-

stateres hos os, har denne indtruffet i den første Halvdel af

Juli. Som tidligere nævnt, har jeg seet et Par nyfødte Unger
i Yefsen 1 5de Juli 1878 ; 3 nyfødte Unger fandtes i Namdalen

2den Juli 1893, og indsendtes til Univ. Mus.

Stort Hun-lndivid. Et Par Individer bleve dræbte i Sørke-

dalen ved Christiania i Januar 1883; Hannen var lysgraa og

plettet. Hunnen graabrun, næsten uden Pletter. Det sidste

ExpL, som er opstillet i Univ. Mus. ^), havde en Totallængde

(fra Snude til Halespids) af 1160 mm. Heraf udgjorde Halens

Længde 245 mm.

^) Univ. Museet i Christiania eier nu en Eække af 18 opstilledo Indi-

vider i alle Aldre, fra de nyfødte Unger indtil de udvoxede Individer,

og fra alle Aarstider.
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Fældede (præmiebelønnede) Individer. Det fremgaar af

de ovenfor meddelte Tabeller over de i Femti-Aaret 1846—95

af det Offentlige præmiebelønnede Individer, at disses Antal

har i dette Tidsrum holdt sig nogenlunde jevnt med omkring
120 Individer aarligt, lige til Udgangen af 1880 ^), men er i de

senere 15 Aar efterhaanden gaaet ikke ubetydeligt nedad.

Nedgangen er især bemærkelig i det sidste Fem-Aar (1891—95),

hvori Antallet var neppe 60 aarligt. Vistnok udviser netop

det sidste Aar, 1895, et større Tal, end noget siden 1880,

(nemlig 90); men under dette Aar fandt en Overproduction

Sted af Microtus og Lemmus i flere af de sydlige Landsdele,

og B-ovdyrenes Antal er da i Regelen høiere end normalt.

I den første Halvdel af Tidsrummet, eller i Aarene 1846

til 1870, stod Hedemarkens Amt høiest i Antal. Dernæst kom
de 3 sammenstødende Amter Budskerud, Bratsberg og Nede-

næs, samt de 2 Trondhjems-Amter, og Romsdal.

I de senere 25 Aar, fra 1871—1895, er Antallet gaaet be-

tydeligt ned i Hedemarken; betydelig Nedgang kan ligeledes

spores i Nedenæs og Romsdal, skjønt disse Amter endnu staa

forholdsvis høit.

Hovedmassen af de dræbte Individer stammer fremdeles

fra Budskerud og Bratsberg, samt fra de 2 Trondhjems-Amter;

disse 2 temmelig adskilte Districter ere saaledes for Tiden de

gauperigeste i Landet, og have leveret tilsammen over det

halve Antal af alle i Landet dræbte Individer.

De fattigste Amter ere Smaalenene, hvor der i de sidste

25 Aar blot er dræbt 5 Individer, Vestlands-Amterne, samt

Tromsø og Finmarken; i de 2 sidste Amter er intet Individ

i det hele samlede Tidsrum indleveret -til Præmiebelønning.

I Nordland, som i Periodens første Halvdel var forholdsvis

fattig, synes Antallet at være tiltaget i de senere Aar.

1) Den fornemste Undtagelse herfra danner Fem-Aaret 1866—70, hvori

Antallet var væsentlig høiere, end i noget af de øvrige Fem-Aar.

Jeg har ved en tidligere Leilighed paapeget (Nyt Mag. f. Naturv.

22 B. p. 89), at denne pludselige og stærke Forøgelse iitvivlsomt for

en Del skyldes en feilagtig Udbetaling af Præmierne, idet en Del

Unger af Canis lagopus, (som under disse Aars stærke Lemæn-Van-
dringer netop optraadte særlig talrigt), ere blevne forvexlede (tildels

i bedragersk Hensigt) med Tingerne af F. lynx.

Nyt Mag. f. Naturv. XXXVI. IH. 20
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Farn. Mustelidae.

Putorius erminecb^ (Lin.) 1766.

Udbredelse. Mangler neppe i nogen af Landets Dele

fra Lindesnæs til Nordcap og Varangerfjorden, og gaar saa

iLøit op paa Fjeldene, som der findes Fugle og Smaagnavere,

eller langt over Trægrændsen.

Dog synes den intetsteds i vort Land at være talrigere,

end langs Vestkysten. Her forekommer den ude paa alle de

større Øer, og den nærer sig paa flere af disse hovedsagelig

(eller udelukkende) af Søfugle og deres Æg og Unger. Paa
Rundø, udenfor Aalesund, livor der findes en af Landets syd-

ligste Fuglefjelde, er den saaledes talrig, medens Øen er saa-

godtsom uden andre vilde Pattedyr.

Yngletiden synes at være noget varierende, men indtræffer

sandsynligvis hos os i Regelen i Løbet af Mai. Saaledes inde-

lioldt en Hun, skudt ved Christiansand 10de Mai 1895, knapt

halvbaarne Foetus; i 1895 modtog Univ. Mus. en endnu blind

Unge fra Omegnen af Christiania den 25de Mai. Men i 1880

fandt Skovforv. Hagemann i Saltdalen en endnu blind Unge
allerede 9de April.

16 Foetus. Den ovennævnte drægtige Hun blev skudt

af Stud. med. Valeur, og indeholdt 16 Foetus, et Antal, som
vistnok maa anseeg som usædvanligt hos denne Art. Om
dette Tilfælde har jeg af Hr. Valeur modtaget følgende Skri-

velse (dat. Christiansand 31te Dec. 1897.)

„Idet jeg vedlægger et Glas, hvori nogle Foetus af en Røs-

kat, skal jeg tillade mig at meddele, at jeg skjød Moderen i Nær-

heden af Christiansand 10de Mai 1895, og fandt i dens Uterus

16 Foetus. Tallet er høit, men der levnes ei Plads for nogen

Tvivl om dets Rigtighed, da jeg havde Exemplarerne i min

Haand, og gjentagne Gange talte dem. Mig bekjendt, var

der dengang ikke Museaar i Trakten; ialfald ikke Lemænaar".

Som ovenfor nævnt (p. 290), havde Aaret 1894 været et

Yngle-Aar for Lemmus og Microtus-Artei i alle sydvestlige
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Fjeldtrakter, og endnu i 1895 vare udvandrede' Individer af

den første Art ilive (og forplantede sig) i de sydlige Dalfører,

dog neppe synderlig langt ned i Christiansand Stift.

Familieliv. Ungerne holde sig, hvor de ikke forstyrres, i

Selskab med Moderen og i Redets Nærhed indtil de ere blevne

fuldvoxne. Den 12te Juli 1887 traf jeg ved Fokstuen (Dovre)

paa en med Mos og Lichener beklædt Skraaning ned mod den

store Myr en Hun, som ved sin Vrede tilkjendegav, at dens

Unger var i Nærheden. I et Hul mellem nogle Stene skjød jeg i

Løbet af nogle Timer (foruden Moderen) 5 af Ungerne, og

der var endnu et Par tilbage ; 4 af disse vare Hunner, og 1

Han. Alle vare de større end Moderen, især Hannen; Under-

livet var hvidagtigt, medens Moderens var svovlgult^). Den
gamle Han saaes ikke.

Redet, som denne Familie beboede, laa omtrent 2 Fod
under Overfladen mellem store runde Stene. Det var stort,

og løst sammensat af løsrevne Lichener, hvori fandtes en Del

Musehaar, samt lidt Stråa. Ingen Rester af Føden saaes ved

Redet.

Aaret var et Yngle-Aar for Lemmus lemmus og Microtus

ratticeps i de samme Trakter.

Sommerd ragten anlægges i Landets sydlige Dele ganske

uregelmæssigt, efter Aarets Beskaffenhed i Slutningen af Marts

eller i Begyndeisen af April. Undertiden indtræffer Farve-

skiftningen endnu tidligere; saaledes havde et Expl., skudt

ved Næs Jernværk (Tvedestrand) 14de Marts 1863, allerede

anlagt næsten fuld Sommerdragt, idet der blot fandtes enkelte

hvide Haar tilbage langs Siderne (Univ. Mus.).

I Modsætning hertil kan nævnes, at Univ. Mus. eier et

Individ, skudt i Asker (ved Christiania) 10de Mai 1880, der

endnu havde en bred Stribe af Vinterdragten i Behold nedad

Ryggen. Alle i senere Aar undersøgte Exemplarer, skudte i

Mai, have været i fuld Sommerdragt.

Farveskiftningen foregaar sandsynligvis yd erst hurtigt.

I 1892 modtog jeg fra Fron i Gudbrandsdalen et Expl. (en

Han), skudt 16de Marts, der endnu var i fuld Vinterdragt
;

1) Den hele Familie er nu opstület i en Gruppe paa Univ. Mus. (Chria.)

20*
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samme Aar fik jeg fra Røros, altsaa fra et ikke fjerntliggende

District, 3 Expl. (1 Han, 2 Hunner), skudte mellem 4de og 29de

April, der alle havde allerede anlagt fuld Sommerdragt. Alene

Hannen (skudt 23de April) havde endnu hvid Scrotum, samt

en smal hvid Ring indenfor den sorte Halepensel.

I Landets nordlige Districter beholdes selvfølgelig Vinter-

dragten længer; men sikre lagttagelser herom foreligge endnu

ikke. Et Expl., indsendt af Skovforv. Hagemann fra Salt-

dalan i 1886, og skudt 28de April, var endnu helt hvid.

Sommerdragten aflægges i Landets sydlige Dele ligeledes

uregelmæssigt, enkelte Aar tidligere, end i andre. I Regelen

ere de i Skiftning i den sidste Halvdel af October eller den

første Halvdel af November; Individer, som have Oversiden

mere hvid end brun, har jeg i de senere Aar undersøgt mel-

lem 19de October og 17de November.

Vinterdragt. Høsten 1873 erholdt jeg fra Omegnen af

Christiania 2 Individer, en Hun, skudt 19de October, og en Han,

skudt 4de November, der begge allerede vare helt hvide. Det

tidligste Individ i ren Vinterdragt, som jeg har undersøgt i

de senere Aar, var en Hun, skudt paa Jæderen 7de No-

vember 1893.

Det seneste Ind. i ren Vinterdragt, var et af de ovenfor

omtalte Ind. fra Saltdalen, skudt 28de April 1886.

Vinterdragten er i alle Landets Dele helt hvid. De syd-

ligste Exemplarer (fra Listerland og Jæderen) have ingen

Overgang udvist til en mørkere Vinterdragt (som i Mellem-

Europa).

Et Par Individer, modtagne i Marts 1892 (en Han og en

Hun fra Numedal 14de Marts, en Han fra Fron 16de" Marts),

havde alle gulagtig Bagkrop.

Udmaalinger. 9 Hanner have en gjennemsnitlig Total-

længde (Halen iberegnet) af 333 mm. Hertil kommer Hale-

penselen, med omkring 50 mm.

Mas Totall. 309 mm. (Penselen 48 mm.) Vanelven 3 Marts 1892.

— — 310 „ — 40 „ Jæderen 2 Marts 1892.

— — 312 „ — 51 „ Syd-Varanger3Julil885.

— — 330 „ — 65 „ Selje 11 Januar 1892.

— — 340 „ — 45 „ V. Aker 22 Mai 1892.
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Mas Totall. 340 mm. (Penselen 55 mm.) 0. Aker 12 Mai 1895.

— — 345 „ — 59 „ Asker 6 April 1896.

— — 355 „ — 38 „ Fron 16 Marts 1892.

— — 360 „ — 65 „ Eøros 23 April 1892.

Hos 7 Hunner var Totallængden 277 mm., (foruden Hale-

penselen, med omkring 40 mm.).

Fem. Totall. 255 mm. (Penselen 40 mm.) Kvikne 8 Jan. 1892.

— — 265 „
— 45 „ Fron 28 Febr. 1892.

— — 265 „
— 45 „ Kvikne 3 Febr. 1893.

— — 274 „
— 40 „ Kvikne 6 Mai 1892.

— — 290 „
— 39 „ 0. Aker 17 Mai 1884.

— — 295 „
— 35 „ Eøros 29 April 1892.

— — 296 „
— 42 „ Eøros 4 April 1892.

Putorius nivsilis, (Lin.) 1766.

Udbredelse. Forekommer, ligesom foregaaende, i alle

Landets Dele, og i enhver Høide over Havet, men idethele

ganske sparsomt. Alene i de Aar, hvori Smaagnaverne (især

Jj. lemmus), have Yngle-Aar, træffes de noget hyppigere, og

kunne ogsaa selv have en Overproduction. Det Antal Indi-

vider, som jeg i Løbet af de senere Aar har kunnet undersøge,

eller som jeg har seet omtalt som fangede, har dog neppe

beløbet sig over et Snes Stykker ialt. 2 af disse vare et Par

næsten fuldvoxne Unger, fangede i Østre Aker (ovenfor Chri-

stiania) 30te Juli 1885.

Farveskiftn ingen foregaar omtrent samtidig med fore-

gaaendes. Det tidligste Individ i fuld Sommerdragt har Univ.

Mus. erholdt fra Asker 22de April (1892), det seneste om
Høsten fra Hamar 20de Oet. (1884). I Overgangsdragt var

endnu et Individ, skudt i Vennesland (ovenfor Christiansand)

16de April 1895; denne havde en bred, noget uregelmæssig

mørk Stribe nedad Eyggen, men var iøvrigt endnu hvid.

(Meddelt af Lærer Eøskeland).

De første Individer i fuld Vinterdragt har Univ. Mus.

modtaget fra Omegnen af Christiania 7de og 8de November

(1884); i de arctiske Landsdele er den i Saltdalen (omtrent
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under Polarcirkelen) truffet i Vinterdragt den 19de October

(1880).

Hos et Par Individer i ren Vinterdragt (Asker 7de Dec.

1893, og 13de Nov. 1896), havde Halepenselen i Spidsen en Del

sorte Haar.

Udmaalinger. Ogsaa hos denne Art ere Hannerne gjen-

nemsnitlig større, end Hunnerne.

Mas Totall. 197 mm., (Penselen 16 mm.), Asker 13 Nov. 1896.

— — 204 ., — 15 „ Asker 7 Dec. 1893.

— — 210 „ — 14 „ Stange 9 Febr. 1888.

Fem. — 150 „ — 7 „ 0. Aker 18 Mai 1892.

— — 180 „ — 10 „ 0. Aker 8 Nov. 1884.

— - 180 „ - 10 „ Asker 22 April 1892.

— — 188 „ — 12 „ Rødenæs 25 Juli 1893.

Mustela, ma^rtes, Lin. 1766.

Yngletiden falder hos os i April, undertiden allerede i

Marts. Et Kuld Unger, 4 i Antal, af Microtus-^t&YYel^Q og

endnu blinde, fandtes i en hul Populus tremula ved Stenkjær

4de April 1891, og indsendtes til Univ. Mus. Disse vare sand-

synligvis fødte i Slutningen af Marts.

Et andet Kuld, bestaaende af 3 blinde Unger af samme
Størrelse, som de ovennævnte, indsendtes til Univ, Mus. (gjen-

nem Cand. Thome) fra Onsø i Smaalenene 7de Mai 1893.

Moderen, der blev dræbt tilligemed Ungerne, var forholdsvis

liden ^).

Udmaalinger.

Mas Totall.695mm.(Halen 209Pens.l09mm.)Lyngdal29Sept. 1876.

— — 710 „ — 255 — 120 „ Sigdal 8 Jan. 1884.

Fem. — 624 „ — 215 — 110 „ Onsø 7 Mai 1893.

Galo luscus, (Lin.) 1766.

Yngletid. Ungerne fremfødes (i Finmarken) i sidste Halv-

del af Marts eller i Begyndeisen af April. I 1873 nedsendtes

1) Den Ixele Gruppe er opstillet paa Univ. Mus. (Chria.).
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til Univ. Mus. fra Alten en Unge, fremfødt under Moderens

Dødskamp (ved et forgiftet Aate) omtr. 8de April; et Kuld
Unger (af Størrelse som en Kat) nedsendtes fra Koutokeino

25de April 1885^). Et Par halvvoxne Unger, der dræbtes

ved Gjendin i Jotunheimen 19de Mai 1892, havde endnu blot

Melk i Ventrikelen.

Ungerne følge Moderen indtil langt ud paa Sommeren,

og hele Familien er seet samlet endnu i Midten af August.

En Kamp mellem 3 Individer af denne Art og en Ulv
omtales at have fundet Sted ved den nordre Ende af Røs-

vand (Nordland) i Jan. 1896. Den sidste bukkede under, og

fandtes død i Nærheden; de 3 Jerve vare ogsaa stærkt med-

tagne.

Fældede (præmiebelønnede) Individer. Som det frem-

gaar af de nedenfor meddelte Tabeller over de af det Offentlige

udbetalte Præmier for fældede Jerve i Femti-Aaret 1846—95,

har det gjennemsnitlige Antal for hvert Fem-Aar kun under-

gaaet en forholdsvis ringe Forandring i det nævnte Tidsrum.

Dog er en Nedgang i Antallet blevet kjendelig i Løbet af

det sidste Ti-Aar (1886—95), sammenlignet med det foregaaende,

idet der i dette er gjennemsnitlig fremstillet blot 43 Indi-

vider til Præmiebelønning aarligt, mod 77 i det nærmest fore-

gaaende Ti-Aar. Antallet har iøvrigt vexlet mellem 25 (i 1889),

og 92 (i 1885) ; i de seneste Aar er det høieste Tal 50 (i 1895),

det laveste 37 (i 1892).

Landets største Jerve-Mængde findes i de nordlige Lands-

dele, og er overveiende størst i Finmarken. Dette sidste Amt
har, i Forbindelse med Tromsø Amt, lige indtil Udgangen
af 1890 leveret omkring Halvdelen af alle i Landet dræbte

Individer.

Derimod er deres Mængde idethele kun ringe i alle Lands-

dele søndenfor Trondhjem sfj orden; enkelte Aar kunne vistnok

fremvise et noget høiere Tal for de 2 sammenstødende Amter
Christian og Hedemarken (d. e. Gudbrandsdalen og Øster-

^) Opgaven i de foregaaende „Medd. om Norges Pattedyr 1876 —1881"

(Nyt Mag. f. Naturv. 27 B. p. 2.33), at Univ. Mus. og Bergens Museum
eie hver sit Kuld af 5 Foetus af denne Art, har siden vist sig at

være feilagtigt.
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dalen' ; dette staar utvivlsomt i Forbindelse med de store

Masseforøgelser af L. lemmus og M. ratticeps, som i disse Aar
have fandet Sted i disse Trakter. Men idethele er Antallet

ogsaa her stærkt aftaget i de senere Aar.

Fattigst paa Individer er den sydlige Kystrand, nemlig

Egnene om Christianiafjorden, samt Nedenæs, Lister og Man-
dals Amter; i Smaalenene synes intet Individ at være dræbt

i hele Perioden. I Akershus Amt ere ialt 2 Individer dræbte

(det sidste i 1881), i Jarlsberg og Laurvigs Amt intet siden

1865.

Meles meles, (Lin.) 1766.

Yngletid. Denne indtræffer i Landets sydlige Dele alle-

rede i Marts. Den 4de Febr. fangedes ved Kongsvinger under

en Stenhelle 3 levende Individer, 1 drægtig Hun, og 2 Hanner,

muligens dens voxne Unger fra forrige Aar.

I 1885 modtog Univ. Mus. et Par endnu blinde Unger,

fangede ved Mandal 10de April, og i 1891 ligeledes et Par
blinde Unger, fangede i Fjære Sogn ved Arendal 17de Marts.

I det sidste Kuld vare Ungerne neppe større end Lemæn
(Lemmus), i det første noget større; hos intet af Kuldene var

endnu Hovedets Tegninger antydede.

Endelig eier Univ. Mus. et Par Unger, tagne i Solør 16de

April 1893; disse, som vare af Størrelse omtrent som et

Ekorn, vare netop ifærd med at faa Øinene aabnede. Hele

Legemets Underside var endnu næsten nøgen lige fra Hagen
af til Halen; Hovedets Tegninger tydelige.

Udbredelse. Tilhører hovedsagelig Lavlandet, men den

savnes heller ikke ganske paa Fjeldsiderue; et (muligens

vildfarende) Individ blev i 1882 dræbt ved Fjeldstuen Hjerkin

paa Dovre, altsaa i en Høide af over 3000' o. H.

Mod Nord forekommer den hen mod Grændsen af Nord-

land, skjønt den allerede paa Sydsiden af Trondhjemsfjorden

er ganske sjelden, og paa flere Steder ukjendt. Sommeren
1894 iagttoges et Ex. ved Beitstadfjord, og i 1895 blev et

Ex. skudt ved Stenkjær. Nordligere vides de ikke iagttagne

(640 N. B.).
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Udmaalinger.

Fem. Totall. 795 mm. (Halen 127 mm.) Drøbak 16 Oet. 1887.

— — 805 „ — 122 „ Drøbak 6 Febr. 1887.

Latra lutra, (Lin.) 1766.

Vertical Udbredelse. Paa Fjeldsiderne stiger den op saa

høit, som Ørreten gaar {Salmo eriox, forma fario), eller i Lan-

dets sydlige Fjeldegne til mellem 3000 og 3500 Fod o. H.

Paa de endnu høiere Plateauer, hvor "Våndene ere isfri kun
en ringe Del af Sommeren, forekommer den neppe regulært.

At den dog ikke her er strengt bunden til den nævnte Fiskeart,

kan sees af en lagttagelse fra Beieren (søndenfor Bodø). Her
er den, ifølge Skovforv. Hall, engang truffet flere Kilometer

ovenfor det Punct i Dalen, hvor Ørreten gaar op^), og her

har dens Næring sandsynligvis været Vandfugle eller Smaa-

Gnavere.

Yngletiden synes at være uregelmæssig. Bergens Museum
eier et Par halvvoxne Unger, fangede i Byens Omegn 24de

Juni (1884), men tillige et Par store Foetus, udtagne af en

Hun, skudt ved Skogsvaag (udenfor Bergen) 7de Juli (1889).

Abnormt Individ. Den 21de Dec. 1896 blev et Ind. skudt

i Bærum (vestenfor Christiania), som helt manglede Baglem-

merne. Individet blev kjøbt af Univ. Mus., og skeletteret.

Det var et middelstort Individ (Totall. 940 mm., hvoraf Halen

maalte 340 mm.), og i udmærket Hold; paa Bugen manglede

ikke et Haar, skjønt Dyret har maattet slæbe Bagkroppen
efter sig paa Land.

Ved Skeletteringen viste det sig, at Sacralhvirvlerne vare

2, der sluttede tæt indtil hinanden, uden dog at være sammen-
voxede. Halehvirvlernes Antal var 26.

Bækkenet var repræsenteret af en liden Bruskring, omtr.

30 mm. i Diameter, der hængte ned fra den bagre Sacral-

hvirvel.

ij Norsk Jæger- og Fisker-Foren. Tidsskr. 1885, p. 202,
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Fam. Canidae.

Cam's lupus, Lin. 1766.

Yngletiden er i Mai. I 1891 modtog Univ. Mus. 4 endnu

blinde Unger, dræbte i Værdalsfjeldene indenfor Levanger

27de Mai; disse vare af Størrelse omtrent som en halvvoxen

Kat. I 1896 blev fra et Hi i Fjeldene i Størdalen (ind mod
Rigsgrændsen) borttaget 5 ligeledes smaa Unger i de første

Dage af Juni; (det samme Hi havde Aaret iforveien indeholdt

7 Unger).

Ungernes Antal synes iøvrigt at være varierende. I Nam-
dalen fandtes i 1894 den 2den Juni et Hi, hvori 10 Unger;

i 1893 fandtes et andet i Sørli, nær den svenske Grændse,

hvori endog 12 Unger^).

Fældede (præmiebelønnede) Individer. De nedenfor med-

delte Tabeller over de Individer, for hvilke der af det Offent-

lige er udbetalt Præmier i de sidste 50 Aar, udvise klart den

pludselige og uventede Nedgang i Ulvenes Antal, som er ind-

traadt overalt i Landet søndenfor Finmarken siden Slutningen

af Femti-Aarene. Dette mærkelige Phænomen har jeg ved

en tidligere Leilighed omhandlet nærmere ^).

Som ovenfor nævnt, er denne Aftagen især paaviselig i

Landets sydlige Dele, der for Tiden gjennemgaa en Periode,

hvori Ulvene paa de fleste Steder ere helt, paa andre Steder

næsten ganske forsvundne. Saaledes er siden Sexti-Aarene

intet Individ blevet præmiebelønnet i hele Smaalenene, i Jarls-

berg og Laurvigs Amt, i Lister og Mandals Amt, samt i de 2

Bergenhus-Amter, og blot 1 eller et Par sporadiske Individer

i alle de øvrige sydlige og vestlige Amter; nogle faa flere i

Hedemarken og Christians Amter, men ogsaa her er Antallet

i Løbet af det sidste Ti-Aar gaaet ned til en Ubetydelighed.

En Undtagelse herfra danne de høie Tal, som de 2 sidst-

nævnte Amter (d. e. Gudbrandsdalen og Østerdalen) opvise for

Fem-Aaret 1861—65, eller tilsammen 264 Stykker, hvilket

1) Meddelt af Capt. Hj. Juell, (Namsos.)

2) Nyt Mag. f. Naturv. 22 B., p. 97 (Chria. 1876).
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er større, end i noget tidligere eller sildigere Fem-Aar.
Ligesom det ovenfor (p. 305) er berørt under Felis lynx^),

ere dog disse Tal utvivlsomt feilagtige, idet Ulve-Præmierne

i dette Tidsrum, i hvilket L. lemmus netop havde en stor-

artet Masseforøgelse og Udvandring (1862—63), ere i stor

Udstrækning udbetalte for Unger af Canis lagopus'^). Som
det vil sees, er denne Feil hurtigt bleven rettet i de paa-

følgende Aar.

Finmarken staar endnu ikke blot øverst, ligesom tidligere,

men Mængden synes her endog at være ikke ubetydeligt til-

taget i de senere Aar. I de første 25 Aar (mellem 1846 og

1870) er der i Finmarken og Tromsø Amt tilsammen udbetalt

Skudpræmier for ialt 648 Stykker, eller gjennemsnitligt for

begge Amter tilsammen 26 St. aarligt. I de sidste 25 Aar
(mellem 1871 og 1895) er der alene i Finmarken udbetalt

Præmier for 741 St,, eller gjennemsnitligt 29 St. aarligt. Den
største Forøgelse falder paa det sidste Fem-Aar, 1891—95;

Antallet af dræbte var i 1892 endog 65 St., og i 1895 42 St.

I det Finmarken nærmest tilstødende District, Tromsø
Amt, er Ulvemængden idethele liden, saavelsom i hele

Nordland,

Den betydelige Forøgelse som har fundet Sted i Ulvenes

Mængde i det senest forløbne Fem-Aar, 1891—1895, falder,

som ovenfor nævnt, næsten alene paa Finmarken.

Ogsaa i Trondhjems-Amterne kan i Fem-Aaret en For-

øgelse spores, især i Nordre Trondhjems Amt, hvor Partierne

ind mod Rigsgrændsen have vist sig ganske ulverige. Deri-

mod kan ingen væsentlig Forøgelse sees at have fundet Sted

i hele Landet søndenfor Dovre i dette sidste Fem-Aar (skjønt

dette almindelig er antaget).

Det samlede Antal i Landet dræbte Individer i dette

Fem-Aar er 273, eller gjennemsnitlig 54 Stykker aarligt, mod
blot 28 Stykker aarligt i det foregaaende Ti-Aar.

Den sydlige Stamme. Dog har i Landets sydlige Dele

en Stamme sit faste Tilhold i GTrændsefjeldene omkring Røros

') For denne Arts Vedkommende for det paafølgende Fem-Aar (1866— 70).

2j Easch, Forh. Vid -Selsk., Chria. 1868, p. 3.
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og i de tilstødende Dalfører af nordre Østerdalen, underholdt
væsentlig af de tamme Renflokke, og et og andet Individ

dræbes gjerne kvert Aar paa den ene eller den anden Side

af Fjeldr^J-ggen (som oftest nordenfor Stiftsdelet).

Fra denne Stamme foretages undertiden mindre TJdvan-

dringer mod Syd. Saaledes ere i flere af de senere Aar en-

kelte Individer eller mindre Selskaber omtalte som iagttagne

paa adskillige Steder i Landets sydlige Districter, især i Løbet
af Vinteren 1892 og 1893; men de fleste af disse Angivelser

have vist sig upaalidelige. Alene et eneste Individ vides

dræbt saa langt mod Syd, som i Ringebo i Grudbrandsdalen i

Febr. 1893.

"Vinteren 1895—96 omtaltes de atter som iagttagne paa

flere Steder i de nedre Dele af Gudbrandsdalen og Østerdalen

(og endnu længere mod Syd); et Par Individer opgives ogsaa

at være dræbte, et i Finskogen i Febr. 1896, et andet i Øier

i Grudbrandsdalen i Sept, 1896, (ligesom de ofte angaves iagt-

tagne i disse Egne).

Fra næst foregaaende Ti-Aar haves iøvrigt Exempler paa,

at omstreifende Individer fra denne Stamme have naaet endnu

længere mod Syd. Saaledes opgives i 1881 et Ind. at være

dræbt (og præmiebelønnet) i Bratsberg; om dette har været

correct, kan ikke længere oplyses.

I 1884 blev et Ind. i dræbt i Søvde i Ryfylke; ifølge

Meddelelse af Fogden (Michelet) var Individet utvivlsomt

en Ulv, Ved en tidligere Leilighed ^) har jeg nævnt, at et

Individ i Marts 1882 havde vist sig paa Hardangervidden blandt

de tamme Renflokke, og her dræbt en Del Rener. Det er tænke-

ligt, at det er dette isoleréde Ind., som har formaaet at holde

sig i Trakten i 2 Aar, inden det blev dræbt.

Samme Aar angives 2 Individer at være præmiebelønnede

i Budskeruds Amt, samt 1 i østre Toten (Christians Amt);

om disse kan nu intet sikkert oplyses. Det er opgivet, at ial-

fald det sidste Individ var en Unge, og Muligheden af en Feil-

tagelse er derfor ikke udelukket.

Ulven i det 16de Aarh. Om Ulvenes Optræden i Norge i

Slutningen af det 16de Aarh. har P. Claussøn Friis meddelt

1) Nyt Mag. for Naturv. 27 B, p. 234 (1882).
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forholdsvis udførlige Oplysninger, der dog fornemmelig ved-

røre hans eget District (Undal i Lister Lehn) i Christiansand

Stift 1).

I dette Skrift, der er forfattet i 1599, omtales ulvenes

Mængde i Norge paa denne Tid som overordentlig stor. Om
Sommeren havde de sit Tilhold hovedsagelig paa Fjeldene

;

om Vinteren søgte de ned mod Kystdistricterne (og Lavlan-

dene) i Flokke paa 30 St. og derover, og anrettede nu en

ganske betydehg Skade saavel paa Husdyrene, som paa Hjort,

Elg og Ren.

Forf. nævner, at der jevnlig blandt dem udbrød Sygdomme,
som ikke blot smittede Hundene, men ogsaa, efter Forfatterens

Mening, de tamme (drøvtyggende) Husdyr, hvorved store

Ødelæggelser undertiden bleve anrettede. Saaledes udbrød i

1570, og atter i 1575, i Lister Lehn saadanne Kvægsygdomme,
(den sidste Gang efteråt en gal Ulv var bleven dræbt ved

Gaarden Løland i Vigmostad, Annex til Undal), hvorunder

Hundreder af Kjør og Faar omkom ^).

Det synes idethele, som om Ulven har været særligt

udsat for saadanne Epizootier, idet den, som jeg ved en tid-

ligere Leilighed har paavist^), gjennem Tiderne har ideligt i

sin Optræden vexlet mellem at være talrig, eller (over store

Strækninger) helt eller delvis forsvunden.

Ulven i det 18de Aarh. Efteråt Ulvene i Slutningen af

det 17de Aarhundrede sandsynligvis havde gjennemgaaet en

Periode, hvori de have været helt eller delvis forsvundne fra

store Dele af (det sydlige) Norge, er deres Antal paany til-

taget i Begyndeisen af 1700-Tallet, og naaede snart atter en

betydelig Høide.

En Veiledning til Bedømmelse af Ulvenes Hyppighed i

forrige Aarhundrede haves i de tildels udførlige Beretninger

fra de forskjellige Landsdele, som i 1743 (ifølge Ordre fra det

^) „Om alle Slags Diur som er udj Norrigh" (forfattet 1599). Se Sam-

lede Skrifter af Peder Claussøn Friis, udgivne af Dr. Grustav Storm

(p. 26, etc.) Chria. 1881.

2) Det er dog sandsynligt, at disse Sygdomme hos Husdyrene ikke

have været Rabies, men andre, f. Ex. Miltbrand.

3) Nyt Mag. f. Naturv. 22 B., p. 95 (Chria. 1876).

Nyt Mag. f. Naturv. XXXVI. HI. 21
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Kgl. Danske Cancelli) bleve afgivne af Landets Præster og

civile Embedsmænd, og hvori disse bleve paalagte (i en bestemt

Paragraph) at gjøre Kede for Præstegjældets eller Districtets

vilde Dyr^).

Det fremgaar af disse Indberetninger, at de i Midten af

forrige Aarhundrede vare yderst talrige saagodtsom overalt i

Landet, og anrettede enorm Skade paa de tamme Husdyr.

De fleste af de ovennævnte Forfattere kalde dem „overflødige",

og omtale den „ubodelige" Skade, som de forvoldte; flere Steder

vare Beboerne komne i Fattigdom, idet Ulvene havde ihjel-

revet saagodtsom alt, hvad de eiede af Husdyr. Stærkest løde

disse Klager fra Districterne langs Vestkysten (især fra hele

Bergen Stift); men ogsaa paa Østlandet var den Skade stor,

som de havde anrettet.

I Finmarken. Om Ulvenes tidligere Optræden i Finmarken

har Skovforv. Hagemann i 1891 meddelt en Del Oplysninger^),

I Fem-Aaret 1758—62 angives idethele 17 voxne Ulve

(og 17 Bjørne) at være dræbte i Finmarken. Dette Antal er

uforholdsmæssigt lidet, da Ulvemængden, som ovenfor nævnt,

var stor her, som overalt ellers i Landet i dette Tidsrum. At
det sidste har været Tilfældet, nævnes udtrykkelig af Leem i

i hans „Beskrivelse over Finmarkens Lapper" (Kbhvn. 1867).

De angives her at forekomme i stor Mængde, og de anrettede

dengang (ligesom nu) stor Ødelæggelse paa Finnernes Een-

hjorde.

Henimod Aarhundredets Slutning er deres Antal maaske

yderligere aftaget her, og der fandtes Aar (saasom 1784), hvori

ingen Ulv anmeldtes til Præmie-Erhvervelse.

I Begyndeisen af vort Aarhundrede synes Antallet atter

at være tiltaget; i Ti-Aaret 1814—1823 udbetaltes endnu blot

Præmier for 32 i Finmarken skudte Ulve (og for 5 Bjørne),

men i det næste Ti-Aar, 1824—1833, for 89 Ulve (eller over 9

aarlig), og for 18 Bjørne.

1) Origiualerne i „Kall'ske Samling" i det Kgl. Bibliothek i Kjøben-

havn; Copier i Universitets-Bibliotlieket i Christiania („Kildeskrift-

Fondets Samlinger").

^; Norsk Jæger- og Fisker-Foren. Tidsskr. 1891, p. 12.
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Senere har Mængden yderligere tiltaget, og har nu, lige

til Aarhundredets Slutning, holdt sig høiere, end i noget andet

District af Landet.

Canis vulpes, Lin. 1766.

Fældede (præmiebelønnede) Individer. Antallet af de

Individer af denne Art, som aarlig dræbes og fremstilles til

Præmiebelønning, kan ikke udledes af de officielle Lister, da

der ikke i disse gjøres Forskjel paa denne og følgende Art.

Tilsammen af begge Arter beløber Antallet sig til gjennem-

snitlig omkring 10,000 Individer aarlig. De Districter, som
levere det største Antal, ere Finmarken, Nordland og de 2

Trondhjems-Amter.

Ved Hiet. I Midten af Aug. 1887 iagttoges ved Mandal

et Ind., der i Munden bar til sine Unger et Knippe, besfcaaende

af 7 halvvoxne Unger af Tetrao urogallus, en Rana temporaria,

og en Markmus.

Ca,nis lagopus, Lin. 1766.

Vandringer. I de Aar, hvori L. lemmus har Overproduc-

tion og vandrer, følger ofte G. lagopus disses Skarer langt

ned paa Lavlandet ; ofte vedblive de at vandre, og kunne

herunder endog holde sig her indtil et Par Aar, uden de blive

dræbte.

I 1891 havde saaledes L. lemmus et Yngle-Aar i alle de

Fjeldegne, som strække sig fra Dovres Fjeldryg mod Syd.

I 1892 vare alle disse atter saagodtsom forsvundne; men adskil-

lige Individer af G. lagopus bleve dette Aar fangede nede i Lan-

dets sydligste Dele, saasom omkring Christianiafjorden (Skedsmo,

Aker), i Smaalenene (Rødenæs, Skjeberg), samt ved Mjøsen

(Hamar).

Lignende Overlevere fra Lemæn-Vandringerne ere dræbte

i Rakkestad (i Smaalenene) Oet. 1884, og paa Listerland i April

21*
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1889; Høsten 1896 bleve atter et Par Expl. trufne i Christi-

ania^s nærmere Omegn, idet et Expl. blev skudt i Høland i

Midten a£ August, et andet lige ovenfor Byen den 8de No-

vember. Aaret iforveien havde atter været Yngle-Aar for

L. lemmus i Gudbrandsdalsfjeldene.

Fældede (præmiebelonnede) Individer. Som ovenfor be-

rørt, præmiebelønnes denne Art sammen med foreg., uden at

der i de oflicielle Lister specificeres Antallet af hver af de 2

Arter.

I de Aar, hvori Lemænerne optræde i Masse, er C. lagopus

ligeledes særdeles talrig, og har ofte selv Overproduction,

saaledes at Antallet af dræbte Individer kan i disse Aar være

i flere Districter større, end af den anden Art, I 1887 præmie-

belønnedes saaledes i Ulvik Herred i Søndre Bergenhus Amt
137 E-æve, hvoraf 126 tilhørte C. lagopus. Aaret var et ud-

præget „Lemæn-Aar" langs hele den vestlige Fjeldryg med
dens Forgreninger.

Vinterdragten. De gamle Individer bære Spor af sin

Vinterdragt indtil henimod Høstens Begyndelse. Flere Expl.,

som jeg har havt Leilighed til at undersøge i Slutningen af

Juni eller Begyndeisen af Juli, have endnu havt hele Halen

hvid. I 1895 modtog Univ. Mus. en Hun, der var dræbt i

Yaagefjeldene 16de Aug. Denne havde endnu lange hvide

Yinterhaar gjensiddende langs Siderne ; den var fulgt af 9 halv-

voxne Unger, hvoraf 1 dræbtes sammen med Moderen. Ogsaa

det ovenfor nævnte Ex., der blev skudt i Høland (vestenfor

Christiania) i Midten af Aug. 1896, havde en Del af Yinter-

haarene tilbage langs Siderne.

Ungerne. I Finmarken er Parringen iagttaget at foregaa

i Slutningen af Marts eller i Begyndeisen af April. Univ.

Mus. eier et Kuld Unger af Størrelse som en halvvoxen Kat,

tagne i Kviknefj eldene 21de Juni 1891. Ungernes Antal er i

Regelen 6, sjelden indtil 8 eller 9.

Undertiden udvise Ungerne, naar man anvender Forsig-

tighed, den største Tryghed og Mangel paa Forstand. Som-
meren 1872 fandtes paa Fjeldet i Ringebo af Prof. Rasch i

et Hi et Kuld Unger, der vare saa tamme, at de næsten lode

sig fodre med Hænderne ved Hiet. I Kuldet fandtes en

Unge af den blaagraa Yarietet (Blaaræv).
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Melanlsme. Ved et Hi, fundet Vaaren 1891 i Kviknefjel-

dene, iagttoges ofte Hannen i Nærheden, og var et Par Jægere

vel bekjendt paa Grund af sin usædvanlige Farve, idet den

var lielt sort. Hiet, der laa i et Jordhul under en liden Fjeld-

væg, hvor Jorden var klædt med frodigt Græs, blev udgravet,

og 4 Unger dræbte; disse vare ligeledes usædvanlige, og af

sortagtig Farve.

Fam. Ursidae.

Ursns a,rctos, Lin. 1766.

Tidligere Udbredelse. Endnu i det 16de Aarliundrede

vare Bjørnene (saavelsom andre Rovdyr) overordentlig talrige

i Norge ^).

Vor sikreste Kilde om deres Optræden i dette Tidsrum

er Peder Claussøn Friis^), paa samme Tid, som han næsten

er den eneste. Af Friis's Skrifter, hvoraf det, som udførligst

omhandler Norges Dyreliv, er forfattet allerede i 1599, hen-

tede de fleste efterfølgende Forfattere, der skildrede Landets

Naturforholde, sin Kundskab gjennem et helt Aarhundrede

(eller mere).

Det fremgaar af denne Forfatters forholdsvis udførlige

Meddelelser, at Bjørnene i den sidste Halvdel af det 16de

Aarhundrede forekom i saa stort Antal i Landet, at en enkelt

„Landet var storartet og vildt, opfyldt af uhyre Skove, og kuin lidet

bebygget. Herved fik Dyrelivet en egen Kraft. Medens i Danmark
dets Modstand forlængst var brudt, var det i Norge endnu i Stand

til at udfolde en trodsig Modstand, føre en sidste Kamp om Be-

siddelsen af Landet. Som de tre vigtigste Forkjæmpere for Landets

Uafbængighod maa nævnes Bjørnen, Ulven, og Elsdyret. Den lang-

varige Krig blev først afgjort, da man lidt efter Aarhundredets

Midte istedetfor Buer og Spyd begyndte at anvende Bøsser i Striden.

Før Aarhundredets Slutning havde Krudtet skaffet Mennesket Sei-

ren". (Troels Lund, Danmarks og Norges Historie i Slutningen af

det 16de Aarhundrede, I. Indre Historie. Første Bog, p. 11. Kbhvn.
1879).

Samlede Skrifter af Peder Claussøn Friis, udgivne af Dr. G, Storm,

p. 2. Chria. 1881.



326 R- Collett.

Mand i Lister Lelin (omtr. 1560) dræbte 15 Bjørne med

sin Staalbue paa en Vinter, men blev selv dræbt under Kam-
pen med den 16de.

Forf. anfører en Række lagttagelser om dens Naturhi-

storie, der i Hovedsagen ere correcte; saaledes om deres Næ-

ring til de forskjellige Aarstider, Ungernes Fødsel i Hiet og

deres senere Opdragelse, etc.

Derimod ere Meddelelserne fra denne Tid om deres større

eller mindre Udbredelse i de forskjellige Landsdele kun faa.

Dog foreligger den Oplysning saavel fra P. Claussøn, som fra

en anden Forfatter, at de optraadte særlig talrige i de nord-

lige Kystegne, saaledes i Egne af Landet, hvor de i vore

Tider ere sparsomme eller helt manglende.

Saaledes meddeles i en Beretning (af en unavngiven Forf.)

om Lofoten og Yesteraalen fra Aaret 1591 ^), at Bjørnene her

forekom „overmaade nok". Mere udførligt udtrykker Peder

Claussøn sig herom i sit senere Værk „Norrigis Bescrifuelse",

forfattet 1613, (trykt 1632). Forf. nævner her, at de i Lofo-

ten og Vesteraalen forekom i saa stort Antal, „at ey ere saa

mange i nogit Læn i Norrig". De anrettede her Skade, ikke

alene paa Qvæg, men ogsaa paa Fisk og Tran, idet de rev

Fisken ned af Hjelderne, og fortærede Tranen i Levertønderne.

Paa Moskenæs vare de saa talrige, „at de gaa i store Flocke

sammen", og Forf. forundrer sig med Rette over, hvorledes

de ere komne til denne 0, som ligger saa langt fra Land.

Ifølge de Beretninger, som efter Ordre fra det Kgl. Danske
Cancelli i 1743 bleve afgivne af Landets Præster og civile

Embedsmænd (se p. 321), var Bjørnenes Antal i Midten af det

18de Aarhundrede endnu særdeles betydeligt, og de nævnes
ofte (sammen med Ulvene) som anrettende den største Skade

for Befolkningen. De vare den (jrang endnu udbredte over

en stor Del af Smaalenene, og de nævnes specielt som Skade-

dyr i E-akkestad, Skibtvedt og B-ødenæs Sogne (eller Districter,

hvorfra de nu ere helt forsvundne).

En jevn Aftagen i Landets store Bjøruemængde kan alle-

rede spores fra Slutningen af forrige Aarhundrede. Herom

1) Kort sandru Beskrivelse over Lofotlien, Vestraalen, Annenæs, Røst

og Værø, tilsammen skrevet 1591 (Kgl. N. Vid.-Selsk. Skr. 19 Aarh.

1 B., p. 451. Kbhvn. 1817.)
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vidne de fleste af de topographiske Skildringer af de forskjellige

Landsdele, som i ikke ubetydeligt Antal udkom (i Regelen

som Bygde-Beskrivelser) omkring Begyndeisen af vort Aar-

hundrede, dels som selvstændige Skrifter af større Omfang,

dels optagne i Tidsskriftet „Topographisk Journal for Norge".

I flere af disse angives udtrykkeligt, at Bjørnen forekom i

ringere Mængde, mod tidligere. Til en periodisk Af- og Til-

tagen, saaledes som den, der betegner Ulvenes Optræden hos os

gjennem Tiderne, er der lidet eller intet Spor hos denne Art.

Om Bjørnens Udbredelse i de forskjellige Landsdele i vor

Tid give Listerne over præmiebelønnede Individer en god

Veiledning.

Fældede (præmiebelønnede) Individer. De nedenfor med-

delte Tabeller angive Antallet af de i de sidste 50 Aar (1846

—95) i Landet dræbte Bjørne, for hvilke det Offentlige har

udbetalt Præmie. Det vil sees, at de bjørnerigeste Districter

ere de indre skov- og bjergfulde Dele af det sydlige Norge,

samt Strøgene langs Rigsgrændsen omtrent fra Trondhjems-

fjorden af og op til Tromsø. Det fremgaar endvidere af Ta-

bellerne, at Bjørnemængden efterhaanden (siden Aarhundre-

dets Midte) er gaaet jevnt og hurtigt nedad.

Helt forsvundne ere Bjørnene i Smaaleuene; det sidste

Individ blev her fældet (og præmiebelønnet) i 1859.

Det samme er sandsynligvis Tilfældet i Akershus Amt;
siden 1858 ere her blot 3 Individer dræbte, det sidste i 1880.

Sparsomme ere de i det sydvestlige Kyst-Amter (Stav-

anger og Søndre Bergenhus), hvor intet Individ vides dræbt

siden Otti-Aarene (de sidste i 1887 og 1890).

I størst Antal findes de for Tiden (ligesom ved Periodens

Begyndelse) i de sammenstødende Amter Budskerud, Brats-

berg og Nedenæs, et Omraade, hvis Midtpunct omtrent er

Øvre Thelemarken.

Fremdeles i de indre Dele af Romsdals Amt og Nordre

Bergenhus, (hvortil slutte sig de paa Langfjeldenes Østside

liggende Partier af Grudbrandsdalen).

Endelig ere særdeles bjørnerige de indre Dele af Nordre

Trondhjems Amt og Nordland.

I noget mindre Antal forekomme de atter i Landets nord-

ligste Dele, i Tromsø og Finmarkens Amter.
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Den successive Nedgang i Antallet vil sees at være gan-

ske betydelig. Det aarlige Middeltal for sidste Fem-Aar (1891

—95) er saaledes knapt V4 af, kvad det udgjorde i det første

Fem-Aar (1846—50), uagtet Jægernes og Vaabuenes Antal i

det mellemliggende Tidsrum er bleven det flerdobbelte. Saa-

ledes liave de 2 Amter Nordre Trondhjem og Nordland i det

første 25-Aar givet 59 Individer aarligt, i det sidste blot 25.

Nedgangen har idethele været jevn i alle Districter, skjønt

det aarlige Antal altid har været noget vexlende. Siden 1881

har dette blot 8 Gange oversteget 100 St. aarligt; det høieste

Tal naaedes i 1885 med 126 St., det laveste i 1895, med 44.

Nyfødte Unger. Univ. Mus. modtog i 1889 fra Aamli

(Nedre Thelemarken) et Kuld nyfødte Unger, 3 i Tallet, fødte

af Moderen i Skoven den 20de Januar under Flugten, efteråt

den var drevet ud af Hiet.

Den ene af Ungerne var en Han, med en Totall. af 250

mm.; de 2 øvrige vare Hunner, hvis Totall. var 240 mm. og

234 mm.
Den mindste Hun-Unge var næsten sort, og havde kun

smaa Halspletter. Hos de øvrige vare Haarene mere brune;

Halspletten paa hver Side var stor, triangulær, men dannede

ingen Ring.

Subfossil ? Universitetets Skeiet-Samling har i Beg. af

Otti-Aarene modtaget et Cranium og nogle Skeletdele af et

yngre Expl. som vare fundne paa G-aarden Tofsrud i Løiten,

1,7 Meter dybt, i den ene Kant af et Mergellag ^).

Ursus ma^ritimus, Lin. 1766.

Sjelden Gjæst. I vort Aarhundrede vides denne Art

blot en enkelt Gang at være fældet ved Norges nordlige

Kyster. Som i en tidligere Afhandling '-^j nævnt, saaes i Nov.

1852 et Ind. svømmende mod Land nær Mortensnæs i Varanger-

fj orden, efteråt dens Spor samme Høst vare seede paa Fjor-

dens modsatte Side, i Jarfjord i Syd-Varanger. En Fin gjorde

1) Guldberg, Nyt Mag. f. Naturv. 30 B. p. 79, 1886.

2) Nyt Mag. f. Natury. 22 B., p. 104 (1886).



Bemærkninger vedr. Norges Pattedyrfauna 1882—1897. 331

Jagt paa den, men mistede dens Spor i et Snedrev. Senere

hørtes intet til den, før i April det følgende Aar (1853), da

en Fisker traf et Individ, der muligens har været det oven-

nævnte, vandrende om paa Fjeldet ovenfor Kjøllefjord i Øst-

Finmarken (omtr. 130 Kilom. Afstand fra Varangerfjorden).

Dette Individ blev skudt, og Huden præmiebelønnet i Lebesby.

Sandsynligvis har dette været et virkelig forvildet Individ,

som ikke ved Skibe har været overført til Landet, og derefter

undveget.

I de senere Aar ere atter enkelte Individer til forskjellige

Tider ilandkomne og blevne dræbte ved Landets Sydvestkyst;

men det maa med Sikkerhed om disse antages, at de ere und-

komne fra Fangenskab hos Ishavsfarere, eller under Transport

til Udlandets zoologiske Haver.

Et af disse Individer naaede Land i Nærheden af Skudes-

næs i 1855, og blev her dræbt af Beboerne; det angaves som
sandsynligt, at den var undkommet fra et Hvalfangerskib,

som nylig havde passeret i omtr. 200 Kilom. Afstand fra

Kysten.

Et andet naaede i Sytti-Aarene Land i udmattet Tilstand

ved Karmøen udenfor Stavangerfjorden. Huden, der bragtes

til Stavanger, udviste, at det ikke havde tilhørt et ganske

ungt Individ.

Et tredie Expl. blev dræbt ved Røvær (ligeledes udenfor

Stavangerfjorden) 3die Jan. 1890^).

Fam. Phocidae.

Phoca, vitulina, Lin. 1766.

Yngletid. Dagene umiddelbart før eller efter den 24de

Juni (omkring Midtsommer) synes at være Artens normale

Yngletid hos os. Følgende Data ere hentede fra det til Univ.

Mus. i de seneste Aar indløbne Materiale.

Endelig kan nævnes, at en Unge undveg fra et Dampskib paa
Porsangerfjorden 31te Juli 1897; om dennes senere Skjæbne vides

intet.
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En Hun, skadt paa Jæderen 9de Marts 1897, indeholdt

Foetus, omtr. 450 mm. langt.

En Hun, skudt paa Jæderen 20de Marts 1891, indeholdt

Foetus, der ligeledes var omtr. 450 mm. langt.

En Hun, skudt i Christianiafjorden 8de Mai 1896 (Totall.

1460 mm.), indeholdt et Foetus, hvis Længde var 750 mm.
(saaledes lidt over Moderens halve Længde).

En Hun, skudt paa Jæderen Iste Juni 1893, indeholdt et

Foetus, der syntes at være næsten fuldbaaret.

En Hun, skudt paa Jæderen 20de Juni 1887, indeholdt

ligeledes et omtr. fuldbaaret Foetus.

En Hun, skudt paa Jæderen 30te Juni 1889 (Totall.

1430 mm.), indeholdt et Foetus, der ligeledes var fuldbaaret;

dets Totall. var omkr. 800 mm. (over Moderens halve Længde).

Endelig blev en nyfødt Unge skudt ved Lillesand 30te

Juni 1884.

Undertiden kastes Ungen først i Løbet af Juli. En ny-

født Unge, dræbt ved Hvidsten i Christianiafjorden 15de Juli

1888, havde en Totall. af omkr. 800 mm., og var yderst spinkel

og svag. Paa Jæderen dræbtes en nyfødt Unge 25de Juli

1877.

Ulddragten. Denne fældes, som det synes, regulært et

Par Dage før Fødselen. Enkelte lagttagere angive dog med
Bestemthed, at den undertiden kan beholdes endnu et Par

Døgn efter denne.

I Fosterstadiet ere Yibrisserne glatte og uden Spor af

Crenulering.

I Fælding. Den nye Yinterdragt anlægges i August. Et

Hun-Individ, skudt paa Jæderen 6te August 1887 (Totall.

1250 mm.), befandt sig midt under Fældingen; den gamle og

slidte Pels fra foregaaende Aar, hvis Farve nu var bleven

rødlig og falmet, ligesom de fleste af Haarene havde brudte

Spidser, beklædte endnu Legemets Sider og Forlemmernes

Overside, og var længere, end den nye mørkfarvede Vinter-

pels med glatte og tiltrykte Haar, som nu var fremkommen

paa Legemets øvrige Dele.

Gammel Han. Den 28de August 1873 saa jeg paa Jæ-

derens Rev 21 Individer hvilende paa et Par større Stene uden-

for Dagmærket. Af disse vare 3 St. ulige lysere, end alle de
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øvrige, og syntes i Afstand næsten hvidagtige. Disse vare

alle gamle Hanner.

Et saadant Ind. modtog Univ. Mus. fra Jæderen 22de

August 1885. Bundfarven var her hvidgul overalt, Hovedet

og Halsen saagodtsom uden Pletter; over Ryg og Sider

fandtes et stort Antal ganske smaa brunsorte Pletter, der stode

relativt spredte, saaledes at de sjelden berørte hverandre.

Huden havde paa Halsen talrige Spor af nye og gamle

Saar efter Kampe i Parringstiden.

Det Antal, hvori denne Art forekommer ved vore Kyster,

maa være ganske betydeligt. I Lister og Mandals Amt blev

saaledes alene i Aaret 1895 udbetalt Præmier for 105 St.

I Ferskvand. Angaaende denne Arts Vandring op ad Elvene

(for at søge Laxen) kan yderligere oplyses:

I Otteraaen (Elven ved Christiansand) gaar den op til

Vigelandsfos, 15 Kilom. fra Søen.

I Saltdalselven (i Nordland) gaar den op til Rusaanæs,

eller omtr. 20—30 Kilom. fra Mundingen, og i Beieren-Elven

ligeledes omtr. 30 Kilom. op til Taalloa (Hagemann).

I Laxelv (i Porsanger) gaa de forbi Fossene op til Laxelv-

Vandene; ved Fossene vandre de paa Land, hvor deres Spor

gjentagne Gange ere seede.

Phoca. foetidci, (Fabr. M. S.) Müll. 1776.

Udbredelse i Norge. Som nylig af Förf. i et andet Tids-

skrift meddelt^), var Fh. foetida ikke med Sikkerhed paavist

fra Landets Omraade før i 1882, da Univ. Mus. modtog 3

unge Indiv. fra Varangerfjorden, skudte mellem 10de Febr.

og 12te Marts s. A. Arten antoges dette Aar at være til-

stede her i Mængde.
Sandsynligvis indfinder Ph. foetida sig aarlig i Varanger-

fjorden i Vinter- og Vaar-Maanederne under de større Torske-

Fiskerier, der ere betingede af Loddens {Mallotus villosus)

Indsig for at gyde („Lodde-Fisket"). Herunder er den i visse

Aar talrig, men kun faa Lidivider vides opbevarede. I 1895

1) Archiv for Math, og Naturv. B. 19, No. 6, p. 5 (Chria. 1897).
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bleve enkelte Stykker dræbte lige paa Vardø Ha^ni den 25de

Januar, hvoriblandt et udvoxet Individ
; af disse blev en Unge

nedsendt til Univ. Mus.

Om den forekommer i Finmarksfjordene til andre Aars-

tider, eller er ber stationær, er endnu ukjendt.

Enkelte Individer ere ligeledes i de senere Aar trufne

langt søndenfor Finmarkens Grændser. Saaledes eier Museet

i Trondbjem et ikke fuldt udvoxet Individ, skudt ved Balstad

i Lofoten i Oet. 1894; ligeledes opbevares i samme Museum
en Unge, som opgives (uden at nøiere Data nu kunne erbver-

ves) at være dræbt i Trondbjemsfjorden i 1884.

Dette er det sydligste Punct, hvor den aretiske Stamme
af denne Art bidtil vides at være iagttaget (63^ 40' N. B.).

Phoca groenlandiccb, (Fabr. M. S.) Müll. 1776.

Varangerfjord. I næsten alle de senere Aar er Varanger-

fjorden og Øst-Finmarkens Kyster i Vaarmaanederne blevne

hjemsøgte af store Skarer af denne Art, som i April og Mai

komme strygende østenfra udenfor Kola-Halvøen; enkelte Aar
bøie Masserne mod Nord allerede ved Yoidoguba paa Murman-
kystens vestligste Punct ^), og de vise sig da ikke (i nogen

Mængde) under Land ved de norske Kyster. I andre ind-

finde de sig i tusindvis i de ydre Dele af Yarangerfjorden

og udenfor Øst-Finmarken, opbolde sig ber indtil ud i Mai

eller Juni, og sætte saa mod Nord ud i Isbavet.

Deres Besøg i Varangerfjorden indtræffe altid samtidigt

med „Loddefisket", eller Fiskeriet af den store Havtorsk, som
kommer ind fra Dybet for at fraadse i Masserne af Lodde
(Mallotus villosus), som nu søger under Land for at yngle.

Af Befolkningen imødesees deres Besøg med stor Ængstelse,

da al Fisk, efter deres Anskuelse, fordrives totalt fra Fiske-

pladsene, hvor „Finmarks-Kobben" viser sig^).

^) Saaledes traf et Skib i April 1886 ointr. 80 Kilom. udenfor Kongs-

fjord (Syltefjord) Tusinder af Sæler, uden Tvivi af denne Art, der

vare paa Vandring udover.

2) „Paa Steder, hvor man før har trukket lastede Baade, faar man ikke

Kogefisk, naar Kobben bar vist sig."
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Disse Masse-Indvandringer i Varangerfjorden i Yaarmaane-

derne synes i de senere Aar at have indtruffet mere regel-

mæssigt, end før. Saaledes indfandt de sig i Aarene 1891,

1893, 1895, 1896 og 1897, alle Aar i overordentlig stort Antal.

Uagtet de store Masser, som gjennemkrydse Fjordene

overalt, blive* forholdsvis faa dræbte; de fleste ere yderst

magre, og synke som Stene, naar de blive skudte, hvorfor de

sjelden efterstræbes.

Flokkene beståa baade af ældre, ndfarvede Individer, og

yngre, og jeg har i Vardø seet Skind af Individer i forskjellige

Aldre, der ere blevne dræbte om Vaaren; et af de til Univ.

Mus. indsendte Expl., en gammel Han, var fanget paa Line i

en Dybde af 150 Favne udenfor Vadsø 5te Juni 1882.

Efter Slutningen af Mai ere Flokkene i ßegelen for-

svundne. Dog blive af og til Efternølere tilbage. I 1882

modtog saaledes Univ. Mus. flere ældre og udfarvede Expl.,

dræbte i Varangerfjorden og Tanafjorden i Juni (det sidste

22de Juni); i 1893 modtog Museet atter et fuldt udfarvet

Expl., fanget ved Nyborg (i Varangerfjordens Bund) 9de Juni.

Af Unger (i den sølvhvide Dragt med de spredte brunsorte

Pletter) indsendtes flere i 1893, fangede ved Vardø 2den til

9de Juni. Sporadiske Individer kunne idethele iagttages næsten

til enhver Aarstid.

Vestfinmarken synes sjeldnere at besøges af disse træk-

kende Flokke, der allerede ere bøiede mod Nord, før de naa

saa langt mod Vest. I de seneste Aar har dog Tromsø Mus.

modtaget et udfarvet Individ fra Gjæsvær (ved Nordcap),

dræbt 20de Mai 1888; i 1896 saa jeg Huden af et yngre Ind.,

dræbt ved Repvaag i Porsangerfjord i Mai 1895.

Den østlig-arctiske Stamme. De Skarer af Grønlands-

Sæler, som saaledes i de senere Tider næsten aarvist indfinde

sig i Varangerfjorden i Vaarmaanederne, tilhøre den Stamme af

denne Art, som yngler i Høstmaanederne paa Drivisen i de

ydre Dele af Hvide-Havet og udenfor dette. Som det fremgaar

af Pleske's Meddelelser om deres Optræden ved Kola-Halvøen ^),

komme de i store Skarer om Høsten i October og November

*) Pleske, Übersicht der Säugethiere und Vögel der Kola-Halbinsel.

(St. Petersburg 1884.)
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under Land udenfor Nord-Rusland, trænge ind i Hvide-Havet,

og kaste her Ungerne paa Drivis-Markerne Jcort efter at de ere

ankomne, altsaa i November og December. I Vinterens Løb op-

fødes nu Ungerne, efteråt de Gamle have parret sig paany, og

i Marts begynde de atter at forlade Hvide-Havet.

Saasnart Ungerne have afiagt sin Ulddragt, begynde disse

at drage udover; dernæst sætte de ældre Sæler sig i Bevægelse,

og i Begyndeisen af Marts kan en indbringende Jagt foregaa

paa begge Sider af Hvide-Havets Munding. Den videre Ret-

ning, som Masserne tage, afhæuger væsentlig af den Vind,

som driver Ismasserne fremad. I Regelen synes de at trække

mod Øst, men undertiden har man truffet dem trækkende

vestover, og denne Retning synes de i de senere Aar oftest

at have taget.

I April Maaned bevæge Skårerne sig langs Murmankysten,

hvor de (ligesom hos os) antages at fordrive Fisken, og her

kan undertiden et stort Antal fanges. Finde de Føde nok,

gaar Trækket ikke synderligt videre; men i de senere Aar

have Masserne ikke standset her, men trukket videre mod
Vest, og i April og Mai have de besat Varangerfjorden ^).

Ynglende i Norge. Denne østlig-a,rdiske Stamme, som
besøger Øst-Finmarken i Vaarmaanederne, yngler, saavidt vides,

aldrig ved de norske Kyster.

Som tidligere meddelt, er derimod ved en enkelt Leilig-

hed, i April 1880, i Badderen i Kvænangen fundet 2 Unger

i Ulddragt, netop fødte; af disse blev den ene indsendt til

Tromsø Museum, hvor den nu er opstillet^). Det er sandsynligt,

at disse 2 Unger ere fødte af Hunner, tilhørende den vestlig-

1) Den vestUg-arctiske Stamme, der, som bekjendt, er (tilligemed C. cristata)

GjenstaBd for den store Sælfangst paa Ismarkerne omkring Jan

Mayen i de første Vaarmaaneder, søger hen mod Isen henved Midten

af Marts. Efteråt Ungen er kastet i Slutningen af Marts eller den

første Halvdel af April, holder Gammel-Sælen sig endnu paa Yngle-

pladsene i .3—4 Uger, eller saalænge, indtil Ungen kan taale at gaa

i Våndet.

De Gamle ere nu blevne yderst magre, og begive sig for en kort

Tid nd mellem Drivisen for at søge Føde; men i Mai samle de sig

atter i store Flokke, og paa denne Tid foregaar den egentHge Fangst

af de gamle Sæler.

2) Nyt Mag. f Naturv., 27 B., p. 2.38 (1882).
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arctiske Stamme, hvilke af en eller anden Grrund have kastet

sine Unger ved Norges Nordkyst, istedetfor paa Ismarkerne

ved Jan Mayen.

Varietet? Enkelte lagttagere i Varangerfjorden angive,

at der undertiden viser sig her „en stor mørkfarvet Sæl med
distinct hvid Ring om Halsen". En saadan saaes af Hr. Nordvi

(ved Mortensnæs) i Slutningen af Marts 1882; Hr. Pleym har

beskrevet netop samme Form som af ham iagttaget undertiden

om Vinteren ved Nyborg.

Det er tænkeligt, at dette kan have været Hanner af

Ph. groenlandica, kort før de ere fuldt udfarvede.

Udmaallnger.

Mas ad. Totallængde 1610 mm., Tanafjord 22de Juni 1882.

„ „
— 1750 „ Varangerfjord 9de Juni 1893.

Phoca. barbcita., (Fabr. M. S.) Müll. 1776.

Sporadisk i Norge. Kan enkelte Individer af denne Art

ere hidtil iagttagne i Norge, alle ved Landets nordligste

Kyster.

Sommeren 1878 undersøgte jeg Huden af et yngre Individ,

dræbt ved Vardø i Mai eller Juni s. A.

I Mai 1889 blev et yngre Individ skudt i Sørø-Sundet (nær

Hammerfest); Huden med Cranium erhvervedes af Univ. Mus.,

hvor Expl. nu er opstillet.

Andre sikre Opgaver over fældede Individer foreligge

ikke fra de senere Aar.

Dog er det sandsynligt, at der blandt de større Sæler,

som under Navn af Ert, Havert, Storkobbe (eller lignende) jevn-

lig blive skudte eller ere kjendte fra de fleste Dele af vore

nordlige Kyster, ogsaa findes Individer af denne Art.

Da den er en udpræget Kystform, som neppe foretager

større Vandringer, er det tænkeligt, at en ringe Stamme kan

forekomme stationær ved de finmarkske Kyster.

Det ovennævnte Individ fra Sørøsund var omtrent halvt

udvoxet, og havde en Totall. af omtr. 1600 mm.
Hele Undersiden er lyst graagul. Oversiden biegt blaa-

graa, hvilken Farve gaar fra Skuldrene ud paa Haandeiis

Nyt Mag. f. JSTatiurv. XXXVL in. 22
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Overside. Langs Ryggens Midte gaar en utydelig mørkere

Stribe; ligeledes er Nakken mørkere, end den øvrige Del af

Ryggen.

Uregelmæssige større gulagtige Pletter findes paa Nakken,

og tildels midt paa Ryggen; en gul Plet over hvert Øie. Halens

og Tibia's Overside er brunsort, (og er Legemets mørkeste Parti).

Mørke Pletter findes ikke hos dette Individ.

Halichoerus grypus, (Fabr.) 1791.

Ynglepladse. H. grypus forekommer hist og her (og i

stedse aftagende Antal) ved de norske Kyster fra Bohuslen

til Varangerfj orden, men synes blot paa enkelte og bestemte

Localiteter at optræde noget talrigere. Saadanne Puncter,

hvor flere eller færre Lidivider komme sammen for at kaste

sine Unger, og hvor der drives en mere aarvis Jagt efter dem,

ere kjendte paa mange Steder af Kysten; Den betydeligste

Yngleplads hos os i dette Aarhundrede har utvivlsomt været

Fiskeværet Halten, tilhørende Froøerne (udenfor Trondhjems-

fjorden), hvor der endnu i Syttiaarene kunde fødes omtr. 100

Unger aarhgt (hvoraf omtr. det halve Antal dræbtes), og Ud-

byttet angaves at have været endnu større tidligere^).

Effcerhaanden er Antallet af de paa Froøerne fremfødte

Unger aftaget saa stærkt, at Jagten i de senere Aar har tabt

næsten al sin Betydning.

Mindre Ynglepladse synes at findes hist og her langs hele

Kysten lige op i Finmarken, og „Erten" (eller Havkobben) er

kjendt næsten paa ethvert af Yderværene langs Nordlands og

Lofotens Kyster, skjønt de idethele sjelden erholdes.

Endnu i Varangerfjorden forekommer H. grypus ikke sjelden,

og Individer blive af og til dræbte, ligesom undertiden „colos-

sale sorte Sæler" (hvilket utvivlsomt er de mørkfarvede, fuldt

udvoxede Hanner af denne Art), her blive iagttagne.

Ældre Ynglepladse. I Lillienskiold's „Speculum boreale",

forfattet 1701^), nævnes, at et stort Kobbe-Veide fandtes paa

^) Om deres Optræden og Levesæt paa Froøerne, se Proc. Zool. Soc.

London, 1881 (p. 380).

2) Originalen opbevares paa det Kgl. Bibliothek i Kjøbenhavn; Afskrift

paa IJniv. Bibliotbeket i Christiania.
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Sørøen ved Hammerfest, hvor enkelte Aar (f. Ex. 1671) fange-

des 400 St. og derover, men paa Forfatterens Tid (altsaa i det

17de Aarhundredes Slutning) neppe over 50 til 100. Tidligere

havde Udbyttet været endnu større.

Den angives af Lillienskiold at yngle her „ved Anders-

mis", eller 30te Nov., og da var den rette Tid for Veidet. Og
da fremdeles Ungen beskrives som hvid af Farve, men efter 3

Dages Forløb sortspettet, er det neppe tvivlsomt, at denne

Sæl-Art har været H. grypus.

Nogen saadan større Yngleplads er ikke kjendt paa Sør-

øen i vor Tid. Sandsynligvis ere Ynglepladsene ogsaa noget

foranderlige; saaledes nævner Lillienskiold i sin ovennævnte

Meddelelse, at disse tidligere vare mere ved Øens indre Side,

nu m.ere mod Havsiden.

Yngletid. Som i en tidligere Meddelelse om denne Art

er angivet '), fremfødes Ungen af denne Art paa Yngleplad-

sene ved Froøerne (udenfor Trondhjemsfjorden) i Regelen i

den sidste Uge af September, de fleste mellem 29de September

og 2den October. Dog hænder det, at enkelte fremfødes noget

senere, og Uld-Unger (der normalt ikke bærer Ulddragten mere
end 3 Uger) ere fundne betydeligt senere, og ere sandsynligvis

fødte i den sidste Halvdel af October, eller i Begyndeisen af

November.

I Landets nordlige Dele indtræffer sandsynligvis Yngle-

tiden gjennemsnitligt noget senere. Paa Ydersiden af Lofoten

angives „Erten" (eller Storkobben), at yngle fra de sidste

Dage i September til ud i November.

For Finmarken kan Yngletiden maaske sættes til October

eller November, I Tufjorden (mellem Gjæsvær og Nordcap),

hvor denne Art yngler aarligt, kastedes saaledes en Unge i 1893

den Ilte November, i 1895 den 31te October, altsaa 4—6 Uger
senere, end den normale Yngletid udenfor Trondhjemsfj orden.

Som ovenfor nævnt, sætter Lillienskiold (i Slutningen af det

17de Aarh.) dens Yngletid ved Sørøen udenfor Hammerfest
til omkring den 30te Nov. ; men da dette tillige regnes for den

bedste Fangsttid, tør den egentlige Yngletid paa denne Plads

have faldt i Maanedens Midte.

1) Proc. Zool. Soc. London, 1881, p. 382.

22*



UO R. Collett.

Sandsynligvis er Yngletiden hos H. grypus ved de norske

Kyster endnu noget rummeligere. Stavanger Museum eier

saaledes en Unge i fuld Ulddragt, omtr. 8 Dage gammel, dræbt

ved Espevær udenfor Stavangerfjorden omtr. 20de December

1892, og altsaa fremfødt omkring Midten af December. Dette

er den yderste Termin, der med Visbed er kjendt fra de

norske Kyster. Den normale Yngletid kan saaledes maaske

sættes til den første Halvdel af October, de yderste Grændser

fra de sidste Dage af September til Midten af December.

Unge i Ulddragt. En Unge, 4 Døgn gammel (født 31te

October, men først dræbt 4de November 1895), fra Tufjord

nær Nordcap, som indsendtes til Univ. Mus., har endnu Navle-

strengen vedhængende, og er klædt i sin fulde Ulddragt^).

Denne er hvidgul overalt. Dog kan skimtes (tydeligst ved

modfaldende Lys), at den hele Pels er forsynet med utydelige

mørkere spredte Pletter; Farven ligger dog blot i Haarenes

ydre Del, medens disses indre Del er hvidgul, som de øvrige

Uldhaar. Blot paa Issen ere disse Pletter noget tydeligere,

og kunne ogsaa sees, naar Dyret sees forfra.

Paa Snuden løber en bred brunsort Stribe fra Spidsen

op mod hvert Øie, medens Midten mellem disse Toiler er hvid-

gul. Ogsaa bag Ørene åndes utydelige, mørke Skygninger.

Ulddragten er fældt (eller har ikke været tilstede) paa

Indersiden af Tibia, som er beklædt med sortagtige, stive, til-

trykte Haar.

I Bunden af Uldpelsen kunne de nye og stivere, mørk-

farvede Haar allerede sees at spire frem.

En anden Unge, nogle Dage ældre (dræbt paa Proøerne

20de Oet. 1887), der ligeledes opbevares i Univ. Mus., er

idethele som foregaaende. Dog er her Ulddragtens Fælding

begyndt paa For- og Baglemmerne, idet de nye og mørke
Haar beklæde Bagføddernes Ydertæer, Forlabbernes Overside,

Siderne af Halen, foruden (ligesom hos foreg.) Indersiden

af Tibia.

1) Om den „første" Ulddragt, som fældes et Par Dage efter Fødselen

(se Lilljeborg, Sveriges och Norges Ryggradsdjur, I, Däggdjuren,

p. 712), foreligge ingen lagttagelser fra de norske Kyster. Hr. Borthen,

Eieren af Fangstpladsene paa Froøerne, har aldrig iagttaget nogen
saadan Fælding kort efter Fødselen.
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En tredie Uld-Unge, af omtrent samme Størrelse, som foreg.

(dræbt ved Espevær udenfor Stavangerfjorden 20de Deo. 1892),

som opbevares i Stavanger Museum, er idethele lig begge

de foregaaende, men har hele Ansigtet mere ensfarvet hvid-

gult uden de sorte Baand op til Øieregionen, ligesom ogsaa

Ydertaa og Yderfinger her ere klædte med Uldhaarene.

Det viser sig saaledes, at hos det utvivlsomt ganske unge

Expl. fra Froøerne var Pældingen af Uldhaarene paa Ydertaa

og Yderfinger muligens allerede begyndt før Fødselen, medens

disse Dele hos andre Individer kunne bibeholde Ulddragten

endnu en Tid efter denne.

Yngre Individer. Omtrent 8 Dage efter Fødselen begynde

Tingerne at fælde sin gulhvide Ulddragt, og efter 3 Ugers

Forløb, i hvilke denne efterhaanden er bleven stærkt afbleget,

er den helt afkastet, og Udgerne ere klædte i sin første Unge-

dragt, hvorefter de efterhaanden gjennemgaa en Flerhed af

(tildels uregelmæssige) Farveforandringer, indtil de fremtræde

i sin endelige Parringsdragt.

Disse Farveforandringer ere ikke endnu undersøgte i sin

Helhed hos os. Univ, Mus. i Christiania eier 4 Individer fra

Landets Kyster, nemlig:

Ung Hun, skudt ved Hvaler (udenfor Christianiafjorden)

16de April 1885 (Totall. 1820 mm.).

Bundfarven gulhvid
;
paa Rygsiden er denne næsten ganske

skjult af de mørkt graabrune Pletter, der her ere næsten fuld-

stændigt sammenløbende, saa de danne et bredt mørkt Felt

nedad Hyggen.

Paa Siderne ere Pletterne færre, nogle dybsorte, andre

mattere; Undersiden er næsten uplettet. Hovedet er næsten

uplettet graagult (ethvert Spor af Ulddragtens mørke Tøiler

er forsvundet).

Yngre Han. Drøbak 22de Januar 1887 (Totall. 2041 mm.).

Ikke fuldt udvoxet Expl.

Mørkt graagrøn^), med enkelte, spredte brunsorte Pletter;

paa Siderne sees hist og her uregelmæssige gulgråa Pletter,

som de sidste Spor af det yngre Individs Bundfarve.

Î) Saaledes en anden Farvenuance, end dem, som ere omtalte af Lillje-

borg i „Däggdjuren", p. 709—711,
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Bugen har mere tilbage af Ungsælens gulgråa Bundfarve.

Hovedet er uplettet.

Ældre Hun, Froøerne Mai 1889. (Sandsynligvis fuld-

voxen).

Mørkbrun med svag Sølvglands, Bugen mere gulbrun.

Pletterne forholdsvis faa og spredte, de fleste dybsorte; de

ere uregelmæssigt formede, men størst paa Legemets Sider.

Gammel Han, Froøerne October 1870. (Særdeles stor, fuldt

udvoxet Individ),

Farven mørkbrun, næsten sort. Pletter ere næsten usyn-

lige; alene hist og her paa Legemets Sider kan skimtes en og

anden mindre sort Plet mod den mørke Bundfarve, der i Af-

stand virker næsten sortagtig.

Mørkfarvede yngre Individer. Undertiden antage Ungerne
tidligt en næsten sort Bundfarve, hvorved de bliver mørkere,

end de ældste Hanner. Saadanne Unger ere iagttagne jevnlig

paa Ynglepladsene ved Froøerne. I Midten af Juni 1890 mod-

tog Stavanger Museum et yngre Indiv., der var dræbt ved Rott

udenfor Stavangerfjorden; Pletterne vare her næsten usynlige

paa den dybt brunsorte Bundfarve. (Længden var omtrent

2 Meter.)

Cystophora cristata, (Erxl.) 1777.

Finmarken. Denne Art er velkjendt af de fleste Fiskere

paa Ydersiden af Lofoten og Vesteraalen, samt udenfor de

finmarkske Kyster, hvor den undertiden viser sig i Vaar-

maanederne ved de ydre Skjær. De opgives ogsaa undertiden

at gaa ind i de større Fjorde, men „kun i den Tid, da Elvene

bringe den smeltede Sne til Søen."

De enkelte Individer, som fra Tid til anden ere blevne

dræbte, ere imidlertid saagodtsom aldrig blevne opbevarede

eller undersøgte. Fiskerne kalde den „Kikneb".

En stor Han o pgaves at være dræbt paa Sørøens Yder-

side (udenfor Hammerfest) Vaaren 1894, ligesom senere et

yngre Individ blev fanget sammesteds paa Krog.

Ogsaa i Øst-Finmarken synes Arten at være kjendt, og

Individer angives fra og til at være erholdte. Ved Vardø
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blev saaledes et yngre Individ af en større Sælart, som an-

tages at have været denne, dræbt 13de April 1889.

Sydlige Kyster. Hvorvidt C. cristata normalt yngler ved

Norges Kyster, kan ikke med Sikkerhed oplyses. Det er ikke

usandsynligt, at enkelte Par om Vaaren kunne under sine

Vandringer komme saa nær Kysten, at Hunnerne i Yngle-

tiden kaste Ungen ved de yderste Havskjær, istedetfor at be-

give sig til de store fælles Ynglepladse paa Isbarrièren norden-

for Island og Jan Mayen. Idetmindste 2 saadanne ved de

norske Kyster fødte Unger ere kjendte.

I Trondhjem Museum opbevares saaledes en nyfødt Unge,

der fandtes halvdød i Stranden ved Hitteren Vaaren 1885.

Den 24de April 1892 fandtes i Stranden ved Nærland

paa Jæderen en netop død Unge af en for Beboerne ukjendt

Sælart, der indsendtes til Univ. Museet, og som viste sig at

tilhøre C. cristata. (Den findes nu opstillet i Museet).

Sandsynligvis har i begge Tilfælde den drægtige Hun
kommet helt ud af sin Cours, og søgt ind til det nærmeste Land,

hvor Ungen er bleven kastet, hvorefter Moderen har overladt

den til sin Skjæbne, og er atter forsvundet.

Fam. Trichechidae.

Trichechns rosmarus, (Lin.) 1766.

Finmarken. Siden 1870 ere idetmindste 4 Individer iagt-

tagne ved Landets nordlige Kyster (alle i Otti-Aarene).

I April 1882 fandtes et udvoxet Ind. paa Stranden ved

Perlarsenvig i Varangerfjorden. Den var stærkt afmagret;

Hud og Tænder kjøbtes af Handelsmand Pleym i Nyborg.

I Januar 1884 blev et Individ iagttaget i Karlebotn, i

Bunden af Varangerfjorden; det blev anskudt, men undkom.

Den 4de November 1896 blev et Individ iagttaget i Kaag-

sund ved Skjærvø (mellem Hammerfest og Tromsø), og senere

paa flere Steder, sidst i Lyngenfjord, men blev ikke dræbt.

Den saaes ofte i Fjæren, og havde omtr. V2 Meter lange Tænder.

Endelig blev et Individ anskudt og forfulgt ved Hillesø

udenfor Tromsø i August 1887, men undkom.



344 R. Collett.

Pam. Cervidae.

Cervas ela,phus, Lin. 1766.

Beboede Districter. Hjorten har en forholdsvis vid Ud-

bredelse langs Norges Vestkyst. Dog er den ikke jevnt ud-

bredt overalt inden det lange Strøg, som den bebor, men den

tilhører hovedsagelig visse bestemte Districter inden dette,

som ere mere eller mindre adskilte ved Partier, hvori de op-

træde mere tilfældigt, eller helt mangle.

Disse større Districter have gjennem de senere Tider i det

store taget været de samme. I 1882 har jeg i en tidligere Af-

handling i dette Tidsskrift ^) nærmere omhandlet 8 saadanne

Districter.

Skjønt Standen i de sidst forløbne 15 Aar har været adskillig

Forandring underkastet, idet den paa enkelte Steder er gaaet

tilbage, paa andre har holdt sig næsten uforandret eller endog

tiltaget, kunne maaske disse Districter endnu i det hele bibe-

holdes, dog med Tilføielse af et nyt, der synes at være bleven

besat først i de senest forløbne Aar^).

Individ-Antallet inden de forskjellige Districter er i høi

Grad forskjelligt. De rigeste ere No. 7 og 8, eller Stræk-

ningen mellem Sognefjorden og Trondhjemsfjorden, hvilke

ogsaa ere de største, medens de 2 sydligste (No. 1 og 2) ere

saa fattige, at Standen her for Tiden er nær ved at for-

svinde.

Det er vanskeligt at angive et Tal, som endog blot til-

nærmelsesvis kunde svare til det virkelige Antal af levende

Individer inden Landets Grændser. Sandsynligvis beløber det

sig for Tiden til snarere under, end over 1200 Individer.

1. Hjortens sydligste Standkvarterer er i Ryfylke, -eller i

Herrederne nærmest ovenfor Stavangerfjorden. Den Stamme,

1) Nyt Mag. f. Naturv. 28 B., p. 240.

^) I „Norsk Jæger- og Fisker-Foren. Tidsskr." for 1890 (p. 70) er af

F. 0. Guldberg meddelt en Oversigt over Lensmændenes Ind-

beretninger om Hjortestanden i de forskjellige Herreder i det nævnte
Aar. Det er hovedsagelig disse Indberetninger, som (indtü 1890)

bave ligget til Grund for nedenstaaende Oversigt.
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som endnu i Otti-Aarene lier havde Tilhold i Nærstrand,

Tysvær, Skjold, og muligens paa andre Steder, er dog i de

senere Aar gaaet saa stærkt tilbage, at Hjorten neppe længer

her er stationær, men viser sig sandsynligvis blot som Om-

streifer fra de nordlige Stammer.

Fra denne Coloni modtog Museet i Stavanger Han, Hun
og Kalv, skudte i Tysvær i October 1878; i October 1885 bleve

et Par Dyr skudte i Skjold, ligesom der i Vats (Skjold) flere

Gange iagttoges et Par Individer Vinteren 1890—91. Endelig

bleve atter i 1893 2 Individer skudte, ligeledes i Skjold.

Det synes saaledes, som om denne Landets sydligste

Stamme er ifærd med at forsvinde.

Som omstreifende Individer maa endvidere betragtes et,

der iagttoges paa Findø i Stavangerfjorden i 1879; et andet

blev skudt ved Kiep paa Jæderen i Sept. 1875.

Disse Udvandringer have i de seneste Aar strakt sig lige

ned til Landets Sydspids, idet i 1896 og 1897 enkelte Individer

have vist sig i Mandals-Dalføret, og i Dalene ovenfor Chri-

stiansand.

I Mandalsdalen har^) i de 2 sidste Aar været seet en Hun
med Kalv, men om disse foreligge ingen nøiere Meddelelser.

Sommeren 1896 iagttoges første Gang Hjort lige -ovenfor

Christiansand. Vinteren 1896—97 troede man af Sporene i

Sneen at slutte, at der var 2 Dyr; Vaaren 1897 blev et af

dem, en Han med 2 Fod lange Horn, iagttaget ved Gaarden

Suldalen noget ovenfor Byen. Den 3die Mai saaes atter

sammesteds et Dyr uden Horn, hvilken antoges for en Hun^),

men som lagttageren nu holder for den gamle Han med fæl-

dede Horn.

I Vinterens Løb havde den næret sig af Vidier og Løv-

krat, men ikke rørt den unge Egeskov.

Senere synes den at have forladt Christiansands Omegn;
men endnu i sidste Vinter (22de Dec. 1897) saaes Sporene af

et Dyr i Vennesland i Øvrebø, saaledes nogle Mile høiere

oppe i Dalen, der antoges at have været Hjort, og sandsyn-

ligvis har tilhørt samme Individ, som det ovennævnte.

1) Ifølge en Meddelelse af Adjunct Hougen (April 1897).

2) Den er ogsaa i Aviserne omtalt som saadan.
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2. Ogsaa Standen paa Stordøen, der tidligere ikke var

ubetydelig, er i de senere Aar bleven saa stærkt forringet, at

Hjorten her er ifærd med at forsvinde. Dels ere flere Indi-

vider fældede, end Standen liar taalt, dels ere mange bort-

flyttede, og flere Gange ere Exemplarer trufne svømmende i

Sundene paa Udvandring. Endnu i 1896 angives dog Standen

ikke at være helt udryddet, skjønt de tilbageblevne Individer

neppe kunne være flere, end nogle enkelte.

3. Colonien i Evindherred. Om denne opgiver Baron

Hofi-Rosencrone^), at den endnu er forholdsvis talrig. Hjorten

forekommer her især:

a. I Ænes Herred, (paa Folgefondens Vestside), især ved

Gaardene Fureberg og Ænes.

b. I Husnæs Herred, hvor den træaes langs Stranden til

Ølfernæs og Holmedal.

c. I Skonevig, paa Aakrefjordens søndre Side.

d. Endelig findes de fleste i det store Skovcomplex paa

Halvøen ligeoverfor Kvindherred Kirke, fra Ulvenæs til

Mundheim, og over Ydal og Lygre ned til Ølve (i størst

Antal paa Hatlestrandfjeldene og ind mod Studsvig).

Standen er iøvrigt ogsaa her noget i Aftagende i de

senere Aar.

é. Stammen i Districterne søndenfor Bergen (i Os og

Fuse Herreder), angives endnu at være talrig, skjønt den i

Os, eller Trakten omkring Lysekloster, er noget aftaget i de

senere Aar.

5. Trakten mellem Bergen og Sognefjorden udgjør det

næste District, hvor Hjorten har havt stadigt Tilhold ; men
blot i et enkelt Herred, nemlig i Masfjorden, ere de nogen-

lunde talrige, i Sund, Hosanger og Lindaas derimod sjeldne.

I Eivindvik, ved den sydlige Bred af Sognefjordens Munding,

ere de ikke talrige, men antages at være tiltagende. Antallet

af de aarlig skudte Dyr er dog temmelig ubetydeligt.

6. Det næste District, der tidligere har været ukjendt

som Hjortedistrict, er Indre Sogn, hvor Hjorten er begyndt at

forekomme i Vik, paa Fjordens Sydside, og i Leganger og

Sogndal paa Fjordens Nordside. I alle disse Herreder findes

1) Brev, dat. Bosendal 14de Febr. 1896.
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de endnu kun sparsomt; de angives at være indvandrede

først i de senere Aar, men at være i Tiltagende.

I Leganger, Balestrand og Vik blev i 1892 skudt 5 Dyr,

i 1893 (som det synes) intet, i 1894 atter 2 Dyr, i 1895 3 Dyr
(hvoraf 1 ulovligt), i 1896 2 Dyr.

7. Landets største sammenhængende Hjortedistrict strækker

sig fra Sognefjordens Nordside op til Søndmør (eller noget oven-

for Aalesund).

Paa denne lange Strækning af næsten 130 Kilom. fra

Syd mod Nord forekommer Hjorten mer eller mindre talrig

i forskjellige af de ydre Herreder, især paa Partiet mellem

Førdefjord og Nordfjord.

De Dele, hvor den angives at forekomme idetliele hyppigst,

ere Partierne nærmest ovenfor Sognefjorden, nemlig Lad-

vik og Klævold (eller Kirkebø), samt i Ydre og Indre Holmedal;

fremdeles (mellem Førdefjord og Nordfjord) i Vefring, Bremanger,

Daviken og Gloppens Herreder. Nordenfor Nordfjord er de

sparsommere, men forekomme dog lige op til Volden indenfor

Stadtland. Ligeledes ere de overalt sjeldne i Districtets indre

Dele, og de vise sig saaledes i Hornindal, Indviken og Stryn

maaske blot som tilfældige Besøgere, uden at danne fast Be-

stand.

Paa flere Steder i dette District ansees de for at være i

Tiltagende, saaledes i Holmedal, Vefring og Kinn, samt i

Gloppen.

8. Den Stamme, der tæller det største Antal Individer

bos os, bebor Kyststrcekningen mellem Christiansund og Trond-

hjemsfjorden, især de store Kystøer Tusteren, Ertvaagø og

Hitteren. En mindre Stamme findes ogsaa paa Averø og

Fredø.

Paa Smølen, der bører til vore største Øer (Areal 207

Qvadrat-Kilom.), bar der tidligere været en stor Stamme, men
fra Midten af vort Aarbundrede ere de forsvundne, og de vise

sig ber nu blot tilfældigt.

Paa Fastlandet forekommer Hjorten i Hevne, dog spar-

somt, og maaske bovedsagelig som Omstreifende fra Hitteren.

Ligeledes angives de at vise sig (sparsomt) i Stadsbygden og

ßissen, altsaa paa Nordsiden af Trondbjemsfjorden (muligens

Omstreifere fra den næste Stamme, paa Otterøen),
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Hitteren er fremdeles Landets bedste Hjorte-District.

Denne 0, den 10de i Størrelse af Landets Øer, har et Areal

af 526 Qvadrat-Kilom. ; den antoges i 1894 at have en Stamme
paa 4—500 Individer, medens Antallet i 1893 ansloges til

omtrent det dobbelte^).

Hvor stort Antallet her er for Tiden, er vanskeligt at op-

give, dels paa Grund af de tætte Skove og det store Areal, som
Dyrene bebo, dels fordi Antallet til en vis Grad er vexlende,

idet de ideligt svß^mme frem og tilbage mellem Øen og Fast-

landet, eller over til de nærliggende Øer Tusteren og Smølen.

Desuden er Standen til en vis Grad afhængig af Vinterens

større eller mindre Strenghed. Saaledes gik flere Hundrede

Individer tilgrunde alene i Vinteren 1881—82, der var streng

og snerig, og det vårede længe, inden Øen forvandt dette Tab.

Sandsynligvis tæller Standen her mellem 600 og 700 Indi-

vider; alene paa en enkelt Gaard af ringe Størrelse antages

til enkelte Tider omkring 40 Dyr at have Tilhold i Ud-

marken.

At Standen paa denne betydelige, og for Hjortens Trivsel

vel skikkede burde være endnu større, er utvivlsomt. Før

Midten af vort Aarhundrede, da endnu Ulven forekom paa

det tilstødende Fastland, medens Hitteren altid synes at have

været befriet for dette Dyr, var den ogsaa betydeHgt større,

end nu.

Af denne Stand fældes aarligt et Antal, der en Tid laeløb

sig til omkr. 40, men i enkelte af senere Aar har naaet over

det dobbelte 2). Saaledes har det i de seneste Aar altid beløbet

sig til betydeligt over Halvdelen af det hele Antal af de i

Landet fældede Individer.

^) Ogsaa i 1868 ansloges Stammen paa Hitteren til omkring 1000 Dyr,

men den har senere sandsynligvis aldrig naaet dette Antal.

2) Jagtretten paa Hitteren er for Tiden (1897) næsten i sin Helhed

bortforpagtet til 3 engelske Jægere, hvoraf den ene (Mr. Seton Karr)

alene betaler en Afgift af 5000 Kr. aarligt. Den samlede Forpagt-

ningsafgift paa Hitteren beløber sig til omtr. 8000 Kr, aarligt.

Det samlede Antal jagtberettigede Brug udgjør paa denne omtr.

1200: heraf er dog en Flerbed ikke bortforpagtet.

For nogle Aar siden betaltes ligeledes af en Englænder 800 Kr.

for Jagtretten paa Tusteren, og en lignende Sum for Retten paa

Ertvaagø; men siden 1891 er disse Jagtretter ikke fornyede. (Meddelt

3,f N. Hanson, Marts 1896).
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9. Den nordligste Stamme har Tilhold i Namdalen (i

Nordre Trondhjems Amt), lige paa Sydsiden af Foldenfjorden.

Hjorten forekommer her hovedsagelig paa Otterøen, hvor Stan-

den tidligere ikke var ringe, men hvor den i de senere Aar er

gaaet stærkt tilbage, dels paa Grund af for stærk Beskatning,

idet saagodtsom alle voxne Hanner ere bortskudte, dels paa

G-rund af Indavl. Standen er saaledes i Fare for at forsvinde,

idet der ligetil de senere Aar har været bortskudt 3—4 Han-

ner aarlig.

For Tiden findes^) antagelig paa Otterøen 20—30 Dyr,

deraf blot 1—2 Kronhjorte, et Par Kalve, Resten Ungdyr og

Hinder; af de sidste ere flere graa af Ælde, og sandsynligvis

ufrugtbare.

Fra dette District naa Omstreifere undertiden ned til

Bredderne af Trondhjemsfjorden. I 1894 modtog saaledes

Museet i Trondhjem et Expl. fra Rissen, saaledes i Nærheden
af Trondhjemsfjordens Indløb. Dette Expl. var usædvanligt

lysfarvet, og ansaaes for en Varietet.

Endnu i Otti-Aarene har Hjorten været stationær paa

Foldenfjordens Nordside, nemlig i Kvisten og Kolvereid op

mod Nordlands Grændse, men den er maaske forsvunden herfra

i de senere Aar.

Fældede Individer. Det samlede Antal Hjorte, som aar-

ligt dræbes i Norge, er først i de seneste Aar bleven oplyst

med tilnærmelsesvis Nøiagtighed.

I 1892 var Antallet 213 (hvoraf paa Hitteren 97 St.)

- „ — 60 „

v 42 „

- „ - 80 „

Det Antal, som aarligt er bleven dræbt før 1892, har

sandsynligvis aldrig gaaet op i det høie Tal, som det naaede

det nævnte „Kron-Aar". Antallet er ogsaa, som det vil sees,

senere gaaet nedad.

I 1893 „ — 143

I 1894 „ — 84

I 1895 „ — 146

I 1896 „ — 138

1) Meddelt af Capt. Juell (Breve, dat. Namsos 17de Febr. 1896, Iste Febr.

1898). Jagten paa Otterøen er bortforpagtet til en tydsk Jæger, som
i indeværende Aar agter at indføre en Del Hjorte fra Rügen til

Stammens Opfriskning.
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Naturlige Tilholdssteder. Hjorten er i Norge et Kystdyr

og et Skovdyr. Den trives bedst i et nogenlunde mildt Klima
;

den er derfor ikke tilfreds med blot at liave Adgang til de indre

Fjorde, men den holder sig saa langt ude mod Havet, som

muligt, dog med Adgang til Skov. Grunden hertil er dels

den, at den er uskikket til at leve, hvor der er høi Sne, idet

dens spidse Klove ikke ere beregnede herpaa; dels fordi den i

Tangen paa Stranden finder et Tillæg til dens Næringsmidler

paa denne Aarstid, som den opsøger med Begjærlighed paa

G-rund af deres Saltholdighed. Ved det første Snefald om
Høsten trækker derfor Hjorten gjerne mod Vest, og kun et

mindre Antal bliver tilbage i de indre Dale^). Ofte søge de

herunder over til mindre Øer og Holmer, hvor der blot er

saameget Skov, at de kunne blive skjulte, idet de uden Be-

tænkning svømme over selv temmelig brede Sund. Saaledes

svømmede en Hjort fra Averøen (ved Christiansund) over til

Fastlandet over den 4 Kilom. brede Kornstadfjord^).

Paa denne Maade bliver Standen paa Hitteren størst om
Vinteren, idet hver Vaar et Antal svømmer over til Fast-

landet (Hevne), men i September eller October vende de atter

tilbage til Øen^).

Under disse Søture ere de udsatte for forskjellige Farer,

og ikke sjelden blive de herunder ulovligt dræbte af Hummer-
fiskerne, eller andre Fiskere.

Som Exempel paa en Localitet, som i Norge afgiver de

mest typiske Tilholdssteder for Hjorten, har en lagttager,

Lensmand Lund, givet følgende Meddelelse^).

„Den Halvø, som dannes af Nordfjord paa den ene Side,

og Førdefjorden i Søndfjord paa den anden, er rimeligvis for

Tiden et af Landets bedste Hjortedistricter. Denne Halvø

har ogsaa fortrinlige Beiter og Skjulesteder for Hjorten. Her

findes kratbevoxede Dalfører med Skaarer og Afsatser, der

kun lidet er kjendte endog af de nærmeste Grænders Beboere,

og som paa Grund af deres afsides Beliggenhed og Ufrem-

1) Norsk Jæger- og Fisker-Foren. Tidsskr. 1888, p. 162.

2) Norsk Jæger- og Fisker-Foren. Tidsskr. 1890, p. 73.

^) Om Hjortens Optræden paa Hitteren, og dens Væsen og Levemaade
lier, har jeg modtaget flere Oplysninger af Mr. H. Blackwell, som i

13 Aar har drevet Jagt paa denne 0. (Brev, dat. 27de Januar 1898.)

4) Norsk Jæger- og Fisker-Foren. Tidsskr. 1888, p. 160.
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kommelighed ikke benyttes som Havnegange for Hus-

dyrene.

Hele Halvøen danner et Complex af større og mindre

Dalfører, høiere og lavere Aase, Smaavande og Elveløb, alt

adskilt og hegnet ved utilgjængelige Fjelde og Bræer.

Strømsbotnen i Hyen udgjør saaledes en fuldstændig

Labyrinth af kratbevoxede Holmer og Halvøer, omflydte af dybe

Vandløb, der er saagodtsom ganske utilgjængelige for Menne-

sker, medens Hjorten ved Svømning baner sig Adgang overalt".

I disse Egne har Hjortestanden øiensynlig i de senere

Aar tiltaget. Paa en enkelt Gaard, Lothe i Gloppen, optræder

dette Dyr som et virkeligt Skadedyr, idet Forholdene her ere

saadanne, at de samle sig i Flokke paa 10—20, lige op til 50

St. fra de omliggende Districter, og opholde sig her i den

smale Skovrand, som de true med at ødelægge^).

Paa Hitteren, hvor, som ovenfor nævnt, Landets største

Hjortestand er samlet, er Terrainet afvexlende med Fjeld-

knauser, Myrer og Tjern; og, hvor Bunden er tør, findes

overalt Furuskov; Træerne ere i Regelen ikke høie, men af-

give dog et godt Skjulested for Hjorten. Den har her især

sit Tilhold i Udkanterne af Skovene, eller kort indenfor disse.

Et sikkert, og tildels næsten utilgjængeligt Tilholdssted

have de i flere af de ligeoverfor Hitteren liggende Dele af

Fastlandet, hvor Terrainet er særdeles vildt og steilt, og hvor

egenthg Jagt paa mange Steder er næsten umulig; kun leilig-

hedsvis blive her Individer skudte, naar de søge ned i Korn-

agrene eller Englandet.

Levemaade. De græsse (om Sommeren) helst fra Daggry
indtil Kl. 9—10 om Morgenen, og fra Kl. 4 til Mørkets Frem-

brud. I maaneklare Nætter ere de ofte i Bevægelse for at

skifte Opholdssted; i Regelen hvile de midt paa Dagen.

Hunnerne græsse længere om Morgenen, og begynde tidligere

om Eftermiddagen, end Hjortene; ligeledes søge de oftere,

end disse, ud paa de aabnere Steder.

I Parringstiden vandre Hjortene uophørligt efter Hunnerne,

og i denne Tid spise eller hvile, de ikke synderligt. Men har

den først fundet disse, bliver den mindre rastløs, og sees ofte

at ligge, medens Hunnerne holder Vagt. Stødes de op paa

^) Norsk Jæger- og Fisker-Foren. Tidsskr, 1895, p. 219.
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denne Tid, vandre de sjelden langt, saaledes som paa andre

Aarstider.

Hinden har om Høsten ofte hos sig, foruden sin Kalv, til-

lige Kalven fra forrige Aar, undertiden ogsaa den 2-aarsgamle

Kalv. I 3-Aarsalderen spredes Individerne mere, og Hannerne
opsøge andre Hanner, eller vandre alene.

Med Sikkerhed vide de at beregne alle Farer, og de vise

sig sjelden nærgaaende eller dumdristige, saaledes som Elgene.

Ofte staa de stille og betragte Folk, naar de tro sig ikke op-

dagede; men mærke de, at de ere iagttagne, forsvinde de

lydløst, og hvor de ane Fare, snige de sig helst bort i Stilhed.

Blot naar de blive uventet skræmte, sprænge de afsted med
Larm.

Under Parringstiden brøler Hanhjorten næsten som en

Ko, medens den opsøger Hunnerne; men udenfor denne Tid

lader den sjelden høre nogen Lyd. Hunnerne have en kort

Brølen, som de af og til lade høre, idet de samtidigt stampe

med Forbenene; Kalvene bræge ofte efter deres Lige eller

efter deres Moder.

Føde. Om Sommeren nærer Hjorten i Norge sig af for-

skjellige Slags Græs i Skovene, og den vrager ikke Arter,

der voxe paa det vaadere Terrain.

Derimod søge de næsten aldrig ud paa de Græsgange med
kort Grræs, hvor Faarene trives, og de græsse derfor sjeldent

paa det aabne Fjeld ovenfor Skovbeltet, naar de fra Tid til

anden ere nødte til at passere saadanne Strækninger for at

naa fra den ene Skov til den anden. Derimod kunne de ofte

om Høsten gjøre Skade paa de høiereliggende Engmarker ^)

og Ågre.

I Indmarken opsøge de med Begjærlighed Havre-Agrene,

baade naar disse er ifærd med at spire, og naar Kornet er

skaaret, og staar i Neg eller paa Stør.

1) Vor (endnu i 1897 gjældende) Lovgivning giver Grrundeieren Adgang
til ogsaa inden de lovbestemte Fredningstider at bortskyde Hjort

(af begge Kjøn), der gjør Skade. Denne Adgang har ikke .sjelden

givet Anledning tu Misbrug. • Antallet af saadanne „Skade-Hjorte"

har i enkelte Aar ogsaa vist sig at være ganske anseligt; i 1895

fældedes saaledes alene paa Hitteren 30 saadanne Individer, i 1896

endog 38 (i 1893 blev alene paa 2 G-aarde paa Hitteren skudt 12

Skade-Hjort).
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Naar Marken er bar og fri for Sne, saasom Høst og Vaar,

tager Hjorten mest Myrgræs {Eriophorum, og lignende), og den

kan ofte sees længe at gaa græssende paa de vaade Myrer;

Lyngen synes den ikke at røre.

Om Høsten søger den ogsaa Bær. En lagttager (N. Hanson)

traf i Begyndeisen af Sept. 1893 en Flok paa 3 St., der gik i

en Skovkant og spiste Blaabær, hvilket ogsaa kunde sees af

deres Exorementer.

Om Vinteren udgjør dens Næring næsten alene Kviste

af Løvtræer og deres Bark, naar denne kan faaes, og den
Skade, som den herunder kan forvolde Opsidderne, kan være
betydelig nok. Ofte bane de sig ogsaa Vei til Udladerne, og
fortære Foderet ber.

Hvor ikke Løvkviste kunne erholdes, fortæres Furubar i

store Masser, samt den Lav, der voxer paa de gamle Furuer;

undertiden kan den ogsaa sees at gnave Barken af „Skav"
(eller Affaldet af Top og Grene efter Tømmerhugsten).

Blandt de mindre hyppige Næringsmidler hører Tang,

maaske paa Grund af deres Saltrigdom; Tangen fortæres især

om Vinteren.

Undertiden sees de ogsaa at vandre om i Strandkanterne

for at finde Saltet; saaledes iagttog en Fuglejæger den 6te

Marts 1896 paa Tusteren en hel Flok, (bestaaende af 2 Hanner
og 4 Hunner), der gik i Stranden, ivrigt beskjæftigede med at

slikke de salte Stene.

Blandt deres mere abnorme Fødemidler hører ogsaa Smaa-

Gnavere, især Lemæn {Lemmus lemmus), der ikke sjelden findes

i Hjortens Mave. Denne Trang til undertiden at fortære dyrisk

Føde, specielt Smaa-Gnavere (i de Aar, hvori disse Dyr op-

træde i Masser), deler Hjorten med Eenen og flere af de drøv-

tyggende Husdyr. Det er den store Salthunger, som alle disse

føle paa Grund af Saltfattigdommen i deres ordinære Føde-

midler, som de søge at tilfredsstille ved denne animalske (mere

saltholdige) Næring.

Føde. Vinteren er Hjortens haardeste Tid. Saagodtsom

hver Vaar findes Individer, der ere døde i Vinterens Løb af

Sult eller paa anden Maade. En enkelt Vinter, 1881—82, an-

toges saaledes at have dræbt omkr. 300 Individer alene paa

Nyt Mag. f. Naturv. XXXVI. HI. 23
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Hitteren, de fleste Hunner og Kalve ; ogsaa Vaaren 1892

fandtes mange unge Dyr døde paa Hitteren.

Paa Helgebostadøen, en (omtrent 1 Mil î Omkreds paa

Sydvestsiden af Hitteren), hvortil Hjorteflokke, især bestaaende

af Ungdyr, ofte trække over i strenge Vintre, fandtes saaledes

Vaaren 1893 ialt 12 døde Dyr, hvoraf 6 i en Klynge nær Søen^).

Bønderne dersteds troede, at de vare døde efteråt have for-

tæret Lemæn, hvoraf der endnu fandtes Levninger i deres

Ventrikler.

De større Individer ere mere modstandsdygtige, end de

yngre, da de lettere kunne bortskaffe Sneen og naa ned til

Jordbunden, eller stampe Hul paa de frosne Vandpytter. Af
Vandmangel lide de stærkt i strenge Vintre.

Undertiden har man ogsaa fundet Individer forulykkede

i Isen, eller døde under Sneskred, som i flere af vore Kyst-

egne kunne være stærke og farlige.

Blandt deres Fiender maa end videre, nævnes Raliaëtiis

albicilla^ der dræber mange af de nyfødte Kalve eller syge

Dyr, især om Vinteren i Sneen. Denne Rovfugl er dog stærkt

aftaget i alle Landets Kystdistricter i de senere Aar. Ogsaa

E-avnene sees leilighedsvis at overfalde og dræbe de nyfødte

Hjortekalve.

De plages meget af Fluer og Myg, samt Klæg; i den

varmeste Aarstid begive de sig derfor ud paa aabne og vin-

dige Steder, især hvor der tillige Andes Vand, eller høiere op

ad Fjeldsiderne, for at undgaa Insecterne.

Varieteter. Farven varierer ikke ubetydeligt; enkelt ud-

voxede Hanner ere om Høsten meget lyse, andre næsten

sorte; ligeledes ere undertiden Individer iagttagne, som have

været næsten hvidagtige. En saadan hvidagtig Hun iagttoges

af Mr. Blackwell i Sept. 1892 paa Hitteren; den var liden og

mager, og syntes at være gammel.

Størrelse. Sammenlignede med den europæiske Hjorte-

Stamme ere de norske Hjorte ikke særligt store, men af en

særdeles kraftig Bygning. Ifølge en skriftlig Meddelelse af

Mr. Blackwell 2), som i 13 Aar har drevet Hjortejagt paa Hitteren,

1) Norsk Jæger- og Fisker-Foren. Tidsskr. 1893, p. 235.

2) Brev, dat. 27de Jan. 1898.
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er den herværende Hjort gjennemsnitlig betydeligt tungere,

end den scotske; lian anslaar Gjennemsnitsvægten for de for-

skjellige Aldre som følger:

3 Aar gammel veier den 65—72 Kilogr. (145— 160 eng.

Pund).

4 Aar gammel veier den 76—90 Kilogr. (168—200 eng.

Pund).

5 Aar gammel veier den 90—108 Kilogr. (200—240 eng.

Pund).

6 Aar gammel (og ældre) Kronhjort veier fra 110—183

Kilogr,

Mr. Blackwells Parti har hidtil ikke paa Hitteren skudt

noget Individ, der veiede over 325 eng. Pund (eller 147 Kilogr.),

men vel af og til iagttaget saadanne, der maatte antages at

have havt en større Vægt ; men Høsten 1897 blev i Nærheden

af Havn paa Hitteren skudt (af Mr. Seton Karr) en Kronhjort,

som veiede 380 eng. Pund (eller 183 Kilogr.).

En fuldvoxen og særdeles kraftig Hun, skudt paa Tusteren

18de Nov. 1896 1), som nu er opstillet i Univ. Museet, havde

en Længde fra Nakke til Halerod af 1270 mm. ; Høiden over

Skulderen var 1140 mm., over Halepartiet 1160 mm. (maalt

paa Stedet af Jægeren).

Hornene. Kronhjorte med et extraordinært Antal Horn-

spidser (saaledes som i Mellem-Europa) ere ikke kjendte fra

Norge i vor Tid.

Paa Hitteren, Landets største (og bedst begrændsede)

Hjortedistrict, er der i de senere Aar, med den aftagende

Stamme, sporet en Nedgang ogsaa i Hornenes Størrelse. Kun
undtagelsesvis findes nu Individer med over 12 Spidser (6 paa

hvert Horn); i 1893 fandtes Oraniet af en 13-Ender, som var

død i 1881, sandsynligvis paa G-rund af denne Vinters Streng-

hed. Dette Cranium ansaaes for at være usædvanligt stort.

Hornene ere ligeledes, selv hos de fuldt udvoxede, sjelden

fuldt complette, men de fleste have blot 10 eller 11 Ender. Ikke

sjelden ere de ogsaa yderligere ucomplette. Undertiden erholdes

saaledes store Dyr med helt ugrenede Horn; hos andre bærer

Med Tilladelse af det Offentlige blev dette Expl. skudt i Frednings-

tiden for Univ. Museet i Christiania,
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Hornet blot Øientaggeu, eller det er helt ugrenet, og bærer

Spidser blot i Enden.

Individer af sidstnævnte Slags kunne erholdes i alle Aldre,

og Jægere antage, at enkelte beholde denne Eiendommelighed
hele Livet igjennem.

Tidligere, da ogsaa Hunner kunde skydes i den ordinære

Jagttid, bleve undertiden Hanner skudte, som var helt hornløse.

Enkelte Hanner synes altid at holde sig smaa, og kunne
dog bære en Krone med 10 Spidser; Jægere antage, at disse

tidligt have været berøvede sin Moder, og saaledes maattet

ernære sig selv tidligere, end andre paa deres Alder.

Hornene er udvoxede i Februar og Marts, men Haar-

klædningen er endnu vedhængende langt ud paa Sommeren.

Den sidste synes at fældes noget uregelmæssigt, idet Tiden

synes at variere efter Alder og Huld, saaledes at de ældste

og kraftigste kaste Haarklædningen tidligst. De gamle Hjorte

have i Regelen helt „rene" Horn ved Jagttidens Begyndelse

(i Midten af August) ; men undertiden ere næsten alle Horn
lodne paa denne Tid, og blive ikke rene før i Maanedens

Slutning.

Yngleforholde. Om Sommeren gaar Hanhjorten for sig

selv, og er ved Parringstidens Indtrædelse saa fed, at den

bærer et tykt Lag af Spæk rundt hele Kroppen.

Parringstiden indtræffer hos os i October, undertiden alle-

rede i den første Uge af denne Maaned, men undertiden først i

November; i milde Aar begynder den gjerne senere, end naar

Høsten er kold og klar. Den varer omtrent en Maaneds Tid.

Her i Landet, hvor Individerne idethele forekomme spredte,

ville Hannerne sjelden kunne samle et større Antal Hunner

om sig. Muligens er dette Forhold anderledes hos vore Hjorte,

der ere Skovdyr, end hos dem, der (som i Scotland) bebo

det aabnere Terrain, eller (som i Mellem-Europa) holdes i

de store Parker. undertiden kan vor Hjort samtidig have

4—5 Hinde hos sig, men i Regelen holder den sig blot til et

Par, indtil disse ere bedækkede, hvorpaa den opsøger andre.

Antallet af Hunner synes paa de fleste Steder at overgaa

Hannernes, tildels i betydelig Qrad. Saaledes antages der paa

Hitteren at være 3 Gange flere Hunner end Hanner, og af
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disse Hunner er der neppe over en Fjerdedel (muligens endnu
færre), som blive drægtige om Aaret. Da i Regelen blot de

største Hanner bortskydes, er der ofte en kjendelig Mangel
paa forplantningsdygtige Hanner, og et stort Antal Hunner
forblive derfor golde.

Hunnerne opsøge derfor i Parringstiden ligesaa ivrigt

Hannerne, som disse Hunnerne, og kunne ofte sees at forlade

Trakter, hvor ingen gode Hanner åndes, for at opsøge disse

paa andre Steder. Derfor hænder det ofte, at Hinderne under

Parringstiden ere belt forsvundne fra Trakter, hvor de tidligere

om Sommeren have været talrige.

Under Parringstiden tager Hanhjorten næsten ingen Føde

til sig, og først efter dennes Slutning, naar den har tabt alt sit

Huld, begynder den paany at søge Føde. Er Sneen da allerede

falden, gaa mange tilgrunde, da de ikke have Kræfter nok til

at modstaa Vinteren.

De store Hjorte kjæmpe under Parringstiden med de mindre

Hanner, som de fordrive fra Hunnerne, men det er sjeldnere

at se store og lige stærke Hanner i Kamp.
Kalven fremfødes i Mai eller Juni, undertiden allerede i

April. Da Hunnernes Parringstid vexler hos Individerna inden-

for en G-rændse af indtil 4—6 Uger, sees i Jagttiden (i Slutnin-

gen af August) saavel store som smaa Kalve samtidigt.

I 1888 modtog Univ. Mus. i Chria. et fuldbaaret Foetus,

udtaget af Hunnen den 5te Juni; i 1891 indsendtes et lignende,

ligeledes udtaget den 5te Juni. I 1893 saaes paa Fredø en

Hun med en nyfødt Kalv den 23de Juni.

Undertiden er Kalvenes Antal 2. I de sidste Dage af Mai

1891 iagttog saaledes Hr. N. Hanson^) paa Fredø en Hun, der

havde 2 nyfødte Kalve hos sig; den var saa vred, at han

ikke turde gaa den nær. Sommeren 1897 saaes atter paa

Tusteren en Hun med 2 Kalve.

Fredningstid. Den ordinære Fredningstid er for Tiden

(ved Udgangen af 1897) for Hanhjort fra 12de Sept. til 15de

August. Hunhjort er totalt fredet, uden hvor den optræder

som Skadedyr^).

1) Brev, dat. Ohristiansund 2den Febr.

2) Desuden gjælder en Del specielle Bestemmelser om total Tredning

i visse Districter, eller udvidede Fredningstider i andre.
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De samme Grændser for Fredningstiden foreslaaes i den

nye Jagtlov, der agtes forelagt Storthinget i 1898.

I forrige Aarhundrede. Angaaende Hjortens tidligere

Udbredelse i Norge liar jeg ved et Par tidligere Leiligheder

meddelt en Del Oplysninger^). Jeg skal paa dette Sted til-

føie et Par supplerende Bemærkninger om deres Optræden

hos os i forrige Aarhundrede.

Som paa de nævnte Steder berørt, var Hjortens Mængde
i dette Tidsrum idethele særdeles ringe, og den hovedsagelige

Gî-rund hertil var uden Tvivl at søge i det overordentlig store

Antal, hvori de skadelige Rovdyr, især Ulve og Bjørne, den-

gang optraadte, og som anrettede en Skade paa Vildtet og

de tamme Husdyr, hvortil de senere Tider ikke tilnærmelsesvis

kunne opvise noget Sidestykke.

Af de haandskrevne Beretninger fra Landets Embeds-

mænd, hvori, efter Befaling af det Kgl. Danske Cancelh, i

1743 gjordes Rede for de forskjellige Landsdeles Natur-

beskaffenhed ^), fremgaar saaledes, at Hjorten paa denne Tid,

altsaa ved Midten af forrige Aarhundrede, forekom idethele

meget sparsomt, eller tildels endog helt manglede i flere af

de Districter, som de tidligere havde beboet, og hvori de

senere atter have udbredt sig; og overalt angaves Ulvenes 0de-

læggelser som Grunden^). Sandsynligvis har i det store taget

Hjortestanden vexlet gjennem Tiderne efter Rovdyrmængden,
og det er først efter Ulvenes delvise Forsvinden i Midten af

vort Aarhundrede, at Hjorten atter er tiltaget i Antal, og

har udbredt sig over en Del af sine gamle Districter.

1) Nyt Mag. f. Naturv. 22 B., p. 119 (1876); 27åe B. p. 242 (1882).

2) Originalerne i Kall'ske Samling i det Kgl. Bibl. i Kjøbenliavn; Copier

i TJniversitets-Bibliotheket i Christiania.

3) Disse Meddelelser ere hovedsageligt følgende: I Leganger næsten
udryddede af Ulvene; ligesaa i Askevold. I Førde næsten udryddede
,af Ulvene; i Gloppen saa udryddet af Ulven, at i 5 Aar er blot 1

Ind. fældet. I Eid ligeledes stærkt udryddet; yderst faa tilbage

i Herø. Meget faa i Bavigen, faa i Rosendal, faa i Stord. I Strande-

barm fandtes de tidligere; nu aldeles udryddede af Ulvene. 1 Tysnes

sees de undertiden, jagede fra Fastlandet af Ulve. De mangle gan-
ske i Lindaas, men omtales fra Vanelven. Yderst faa i Fane, hvor-

fra de hurtigt fortrække; ligesaa paa Hareidland,
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Som det fremgaar af den ovenfor meddelte Oversigt over

de større Arealer, som de for Tiden bebo, er Standen i vort

Aarhundredes Slutning atter i flere af disse gaaet stærkt til-

bage, denne Gang hovedsagelig ved Menneskenes Hjælp, medens
den i andre, paa Grund af hensigtsmæssige Foranstaltninger

(rationel Jagt, Bortforpagtning, strenge Jagtlove, etc.) frem-

deles synes at trives.

Subfossil. De mærkelige Fund af subfossile Knogler fra

Hulerne udenfor de Romsdalske Kyster ere omhandlede i en

foregaaende Alhandling^).

I de senere Aar ere idetmindste 3 Fund gjorte af subfos-

sile Dele af dette Dyr; i alle disse Tilfælde har Localiteten

ligget udenfor Artens nuværende normale Udbredningskreds.

Et vel bevaret Skeiet af en yngre Han fandtes i 1886 i

en Torvmyr i 6 Fods Dybde i det nu udtørrede Vigs-Vand paa

Jæderen, og indsendtes til Stav. Mus.

Universitetets Skeletsamling eier et Horn af et usædvanligt

kraftigt Individ, fundet i 1 Meters Dybde paa Gaarden Bels-

vaag i Alstahoug, Helgeland, i 1856.

Endelig fandtes i April 1891 i Viulsmarken paa Ringerike

i en Dybde af IV2 Meter et enkelt Horn, som havde den

usædvanlige Længde af 1 Meter; Vidden lige over E,osen-

krandsen var 260 mm. Dets Vægt var 4,3 Kilogr.^).

Dette Horn havde 11 Spidser, med Antydning til den

12te, og Dyret havde altsaa muligens været en 22-Ender.

Hornet var enkelt, og synes at have været fældet; andre

Skeletdele fandtes ikke.

CsLpreolns capreolus, (Lin.) 1766.

Streif-lndivider fra Sverige. Denne Art har, fornemmelig

i Løbet af de senere Aar, vist sig temmelig hyppigt indenfor

Landets Grændser, og det synes næsten, som om der aarligt

paa enkelte Steder (især i Smaalenene) indvandrer et eller

andet Individ fra de tilstødende Districter af Sverige.

1) Nyt Mag. f. Naturv. 22 B-, p. 120. (1876),

2) Meddelt af N. H. Seip, Hønefos,
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Disse Besøg have sandsynligvis foregaaet i ældre Tider,

ligesom nu, og der haves ogsaa i enkelte af de haandskrevne

Beskrivelser fra Midten af forrige Aarhundrede Angivelser

om, at de undertiden have vist sig i Districteme østenfor

Christianiafjorden.

Det er dog først i den sidste Halvdel af vort Aarhundrede,

at disse Besøg have indtruffet hyppigere, og der foreligger

allerede en lang Række Angivelser om saadanne indvandrede

Individer. Siden Sexti-Aarenes Begyndelse ere følgende Til-

fælde kjendte.

1864. I Aug. 1864 saaes 3 Individer i en Flok paa Røds-

øen i Glommen, ovenfor Sarpsborg; et af dem fangedes, og

holdtes levende paa Gaarden Hafslund indtil 1866, da det

døde. Dette sidste Expl. var en Han.

1865. Et Ind. blev skudt Høsten 1865 paa Gaarden Nordby

i Urskoug, og i de nærmest paafølgende Aar bleve gjentagne

Gange Individer iagttagne her i dette District.

1869. Høsten 1869 bleve 2 Individer skudte mellem Byg-

din og Tyin i Jotunheimen, saaledes helt oppe i Birkebeltet.

Forsmester Barth havde senere Leilighed til at undersøge

Huden med Hornene af det ene T)jr, og kunde saaledes con-

statere Arten.

1875. Sommeren 1875 iagttoges et Individ i Gaarden

Haneborgs Skov i Urskoug.

1878. Et Individ blev Sommeren 1878 seet ved Kongs-

vinger.

1878. I Sept. 1878 viste et Individ sig paa Gjeløen ved

Moss; det er tænkeligt, at det har været det ovenfor nævnte,

som tidligere samme Sommer havde vist sig ved Kongs-

vinger.

1880. Den 24de Oet. iagttoges et Individ svømmende
over Indsøen Losna i Gudbrandsdalen; det blev indfanget, og

holdt levende indtil 1881, da det døde. Det var en ung Han.

1881. I Begyndeisen af Juli blev et Dyr, der antagelig

har været denne Art, atter iagttaget ved Sarpsborg.

1882. En ung Han fangedes den 24de Juli ved Fredriks-

stad, idet den vilde svømme over Glommen til Kragerøen.

Den holdtes levende i Fredriksstad i flere Maaneder.

1882. Et Individ havde hele Aaret 1882 havt Tilhold i

E-endalen i Østerdalen, hvor det jevnlig var iagttaget inden
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en Omkreds af et Par Qvadratmile. Den 16de Febr. 1883

fandtes den død ved Gaarden Haarsæt, dræbt af en Gaupe.

1884. I Dec. 1884 blev et Individ iagttaget i Nærheden
af Moss, og i Slutningen af Marts 1885 blev et Individ, sand-

synligvis det samme, fandet dødt paa Isen paa Vansjøen.

Dette var en Han,

1886. Et Expl. blev 7de April skudt ved Gaardens Fjøs

i Trygstad (Smaalenene), bvor det havde havt Tilhold hele

Vinteren. Dette Expl. er opstillet paa Univ. Mus. i Chria.
;

det var en Han, med endnu lodne Horn (hvis Længde var

248 mm.).

1887. Et Individ blev skudt 27de Jan. ved Fredriksstad,

hvor det længe havde havt Tilhold.

1887. Et Individ blev fanget levende (men atter frigivet)

ved Hafslund nær Sarpsborg 27de Juli 1887.

1888. Et Individ iagttoges i Grue (Solør) 3die Aug.; den

12te Dec. s. Aar blev et Han-Individ, der antoges at have

været det samme, som ovennævnte, fanget levende paa Isen,

ligeledes i Grue.

1888. Et Individ blev 22de Sept. fanget svømmende i

Ohristianiafjorden lidt ovenfor Drøbak, idet det vilde sætte

over til Haa-Øen.

1888. Et Dyr, som efter Beskrivelsen har været et ßaa-

dyr, iagttoges i Lille-Elvedalen (Østerdalen) Høsten 1888.

1889. Et Individ saaes 20de Juli at svømme over fra

Fredriksstad til Kragerøen; 9de Aug. s. Aar blev dette Ind.

fanget, og det viste sig at være en Hun^).

1890. I Begyndeisen af Sept. saaes 2 Individer i Følge

ved Moland (Arendal); det ene blev skudt, men gjenfandtes

først senere i ubrugbar Stand-).

1893. En Han (med fældede Horn) blev skudt 27de Jan.

1893 lige ved Fredriksstad, i hvis Omegn den havde været

iagttaget siden Sommeren 1892.

^) Den 7de Juli 1889 blev et Dyr iagttaget ved Gaarden Dalen oven-

for Christiansand, hvilket af lagttageren, Hr. P. Holmesland, antoges

for at have været et Eaadyr. Det beskreves af Størrelse som et

nyfødt Tøl; men Muligheden er ikke udelukket, at det har været

en Eige- eller Hjortekalv. (Brev, dat 20de Juli 1889.)

2) Det er tænkeligt, at et af disse Individer har været det samme,

som det foregaaende Aar angaves iagttaget ved Christiansand.
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1894. En Hun fangedes ved Fetsund Høsten 1894, og

holdtes en Tid levende.

1894. En Han (med fuldt udviklede Horn) saaes ved

Holmegild ovenfor Eredrikshald i Aug. 1894; den gik da paa

en Myr, og spiste Bærrene af Vaccinium uUginosum.

1896. En Hun (eller en Han med fældede Horn) iagttoges

i Febr. og Marts paa samme Sted, som sidstnævnte.

1896. En Han fangedes i Havsjø, Eidskogen, i Begyn-

delsen af Juli 1896, men gaves atter Friheden.

1897. I et Skovkrat i Tønset bleve i April 1897 3 Dyr
iagttagne, som i Aviserne omtaltes som „Gemser". De an-

gaves at have holdt sig i Trakten i 2 Aar.

1897. 2 Individer (Kjøn ikke angivet) bleve iagttagne

ved Haug paa Ringerike i Begyndeisen af Mai, og holdt sig

endnu i Nov. s. A. paa samme Sted.

1897. Et Individ blev skudt ved Berg i Enningdalen

(syd for Frederikshald) 29de Sept.

Af de ovennævnte 26 Tilfælde, hvori denne Art har været

iagttaget hos os siden 1864, er over det halve Antal indtruffet

i Smaalenene, eller i Landets sydligste Grændsedistrict mod
Sverige, især omkring Byerne Fredriksstad, Sarpsborg og

Fredrikshald
; desuden en Gang ved Drøbak.

Fra Grændsetrakterne op langs Wermeland ere mindst 8

Tilfælde kjendte, alle fra Urskoug og Fetsund af op til Ren-

dalen og Lille-Elvedalen ; det sidste er det nordligste Sted,

hvor de med Vished vides at have trængt ^62*^ N. B.).

I Trakterne øst for Christianiafjorden har den en Gang
naaet Ringerike.

Længst ind i Landet ere de Individer naaede, som i 1890

bleve trufne i Moland ovenfor Arendal, samt de, der Høsten

1869 bleve dræbte paa Fjeldsiderne i Jotunheimen; et blev

ligeledes i 1880 fanget i Gudbrandsdalen.

Flere brede Elve eller Fjordarme have saaledes været

passerede af disse sidstnævnte Individer, inden de ere naaede

ned næsten til Landets Sydspids, eller op i Fjeldegnene hen-

imod Grændserne af Bergen Stift.

I næsten alle Tilfælde, hvori Kjønnet har kunnet consta-

teres, have de trufne Individer været Hanner. Blot 2 Expl.

opgives at have været Hunner. /
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Alces alces, (Lin.) 1766.

Elgen I vort Aarhundrede. Som i en foregaaende Afhand-

ling bemærket^), var den oprindelig store Elge-Stamme i Norge

efterhaanden i Løbet af forrige Aarhundrede bleven saa stærkt

formindsket, væsentlig paa Grund af Ulvenes overhaandtagende

Mængde i dette Tidsrum, at de ved Aarhundredets Slutning

kunde siges at være bragt sin Undergang nær. Gjentagne

Gange maatte Kongelige Forordninger fredlyse dem fuld-

stændigt i visse (om end korte) Perioder, medens andre ind-

skrænkede eller nærmere bestemte deres Fredningstider,

Uagtet disse Forordninger, der ved bleve at udstedes, indtil

de alle reguleredes ved Jagtloven af 1845, aldrig ere blevue

meget strengt overholdte, have de dog bevirket, at en ringe

Stamme overlevede de første Aartier af vort Aarhundrede, i

hvilke de næsten truede med at forsvinde af vor Fauna.

Da samtidigt Ulvene omkring Midten af vort Aarhundrede

saa at sige forsvandt fra hele det søndenfjeldske Norge, be-

gyndte Elgene atter at tiltage, og de naaede snart en Blom-
stringsperiode, hvortil der neppe kan opvises et Sidestykke

siden i 1600-Aarene. Forøgelsen var især stærk i Sexti- og

Sytti-Aarene, og nye Arealer bleve besatte, som i Mandsminde
havde været elgetomme.

I Sytti-Aarene var den idethele mere eller mindre talrigt

udbredt i næsten alle sammenhængende Skovstrækninger i

Landets sydøstlige Dele, saavelsom i de indre Dele af Trond-

hjem Stift op til de sydlige Districter af Nordland. Og endnu
i Begyndeisen af Otti-Aarene syntes Standen at være i Frem-
gang.

For Tiden, ved Aarhundredets Slutning, befinder Standen
sig saagodtsom overalt atter i afgjort Tilbagegang, og denne har,

fornemmelig i Nitti-Aarene, paa flere Steder været saa betyde-

lig, at det har vakt Betænkeligheder.

Grunden til denne Tilbagegang er næsten alene overdreven

Jagt. Dels er Jægernes Aütal uforholdsmæssigt stærkt tiltaget,

samtidigt med, at Vaabnene ere blevne hurtigskydende og pris-

1) Nyt Mag, f. Naturv. 22 B., p. 128. (1876).
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billige; dels liar Jagttiden vist sig at have været for lang.

Enkelte Districter synes ogsaa i Virkeligheden at have været

overbefolkede, idet over store Strækninger saagodtsom alle de

Løvtræer, som udgjøre deres Føde om Vinteren, ere fortærede

eller gjorte ubrugelige, og selv Ung-Furuerne ere stærkt med-

tagne (tildels til directe Skade for Skovbestanden) ^).

Som andre Grunde til deres Tilbagegang kan nævnes en

Miltbrand-Epidemi, som Sommeren 1896 dræbte omkring 100

Dyr i Trakterne ovenfor Christiania. Alene i Øvre og Nedre

Romerikes Fogderi fandtes 57 døde Individer.

Aarligt dræbte Individer. En saavidt mulig paalidehg

Statistik over de i Norge aarligt skudte Individer er først paa-

begyndt i 1889. De følgende Tal ere dog blot tilnærmelsesvis

correcte, væsentlig fordi det er umuligt med Sikkerhed at

beregne de ulovligt fældede Individers Antal.

I 1889 fældedes 862 Individer, (hvoraf 522 Oxer.)

- 1890 — 1142 — — 639 —
- 1891 — 1046 — — 563 —
- 1892 — 1295 — — 675 —
- 1893 — 1248 — — 637 —
- 1894 — 1262 — — 649 —
- 1895 — 970 — — 511 —
- 1896 — 991 — — 506 -

Som Middeltal fremgaar af de 8 Aar (1889—1896) 1102

Individer aarligt, hvoraf omtrent det halve Antal opgives at

have været Oxer (587).

Landets elgerigeste District er uden Sammenhgning Nordre

Trondhjems Amt^). Antallet af de i dette Amt dræbte Dyr

^) Som Exempel paa saadanne Districter kunne nævnes visse. Partier

af Namdalen, samt Skovene ovenfor Fredrikshald (Aremark). Over

store Strækninger er iier Barken paa enhver Eogn skrællet af lige

ned tilSnelinien, alle Smaakviste saavel af dette Træ, som af Asp
{Populus tremula) afbidte, og deres Toppe og større Grene brukne

saa langt de kunne naaes. I en saadan afspist Skovbe stand ere

væsentlig Ungdyrene udsatte for at sulte.

3) Forpagtnings-Afgifterne i Nordre Trondhjems Amts Statsalmenninger

for Jagten efter dette Dyr andrage til omkring 6000 Kr. aarlig.
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har i 1890—94 altid været over 400 aarligt, og naaede i 1892

op til 432; i de seneste Aar er Antallet gaaet ned til 283 i 1895,

og 280, i 1896. I dette District er saaledes dræbt gjennem-

snitlig over en Trediedel af det liele Antal i Landet fældede

Eige. Af Amtets Thinglag staar G-rong øverst (i 1892 var

Antallet her 110 St.).

Ogsaa i dette District har Nedgangen i Standens Antal

i en Række af Aar været paatagelig. Men efteråt Jagttiden

i 1894 er bleven indskrænket, og Ulven, som en Tid havde

været talrig, atter i de seneste Aar er bleven mere sparsom,

har Elgestanden atter tiltaget, og antages nu at være idet-

hele tilfredsstillende.

De næste Amter, som indtil den sidste Tid have vist sig

rigest paa Individer, ere Hedemarkens Amt (med gjennemsnitlig

omtr. 140 Individer aarligt), samt Christians Amt, Akershus

og Budskerud Amter, hvert med noget ringere Tal.

Efter et i 1894 foretaget løst Overslaga) blev det Antal

Individer, som Landet paa denne Tid eiede indenfor sine

Grændser, anslaaet til henimod 4000. Af denne Stand bliver

aarlig bortskudt henimod en Trediedel, en Beskatning, som
Standen i Længden ikke kan taale. At Antallet af levende

Individer i de seneste Aar er yderligere formindsket, frem-

gaar klart af de skudte Individers Antal, medens Jægernes

Mængde samtidig er i høi Grad bleven forøget.

I Kystdistricterne er Elgen sparsom eller helt manglende.

Undertiden trænger dog et eller andet Individ over Fjeld-

vidderne ud mod Kysten, og flere Gange ere Eige iagttagne

for kortere eller længere Tid i Indre Sogn (Bergen Stift),

eller i enkelte af de sydlige Dalfører i Christiansand Stift,

eller i Ryfylke.

Derimod er i de ovennævnte 8 Aar, fra 1889—96, paa den

hele Strækning fra Bratsberg Amts Grændse og op til Søndre

Trondhjems Amt intet Individ dræbt, med Undtagelse af nogle

faa Stykker øverst i Nedenæs og Lister, (eller nedre Thele-

marken).

1) Norsk Jæger- og Tisker-Foren. Tidskr. 1895, p. 166.
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Paa sine Streiftog om Høsten begive de sig idethele ofte

over Fjeldryggene fra det ene Dalføre til det andet, og kunne
da for en Tid ogsaa tage Ophold paa Fjeldene ovenfor Træ-

grændsen. Høsten 1889 iagttoges saaledes et Ind. ved Vinster-

vandene i en Høide over Havet af 3600—4000 Fod, og en Hun,

der blev truffet med sine 2 Kalve ved Rusten-Sæter i Vaage,

havde ligeledes sit Tilhold i den øvre Del af Birkebeltet.

Nordgrænse. Elgen forekommer normalt endnu saa langt

mod Nord, som i Vefsen i Søndre Helgeland. Antallet inden-

for Nordlands Grændse er dog ringe, og Gjennemsnitstallet

for de i Aarene 1889—96 skudte Individer var her blot 7 Ind.

aarligt.

Leilighedsvis kan den streife endnu længer mod Nord. Et

Individ blev saaledes i 1889 fundet drivende i Søen i Hemnæs
(66^ 10' N. B.). I Saltdalen, omtrent under Polarcirkelen, hvor

nøiagtige lagttagelser i en Aarrække anstilledes af Skovforv.

Hageman, synes den ikke sjelden at have vist sig i de senere

Aar; i 1850 blev ligeledes et Individ iagttaget her, indvandret

over Fjeldene fra Sverige. Ligeledes er den, som tidligere nævnt,

iagttaget i Ofoten 1864, samt i Sør-Reisen (noget søndenfor

Tromsø) Vinteren 1877—78; det sidstnævnte Individ holdt sig

her længe i Selskab med Renerne.

I det egentlige Finmarken er i de senere Aar et Individ

i Mai 1891 iagttaget i Karasjok; dette var en stor Oxe, der

utvilsomt var indvandret fra Finland (69*^ 20' N. B.).

Vinteropholdet tåges gjerne i en bestemt Del af Skoven,

helst i et Parti, hvor Furuskoven er blandet med Løvtræer.

Paa et saadant Sted kunne flere eller færre Individer holde sig

den største Del af Vinteren, naar de ikke blive forstyrrede, og

der findes tilstrækkeligt af Føde, selv om det ligger nær op

til beboede Steder eller Gaarde.

Det har derfor jevnlig indtruffet i den sidst forløbne gun-

stige Periode (især i Slutningen af Otti-Aarene), at den har

taget sit Tilhold i Skovkanterne lige bag Byerne, og de have

herunder ofte foretaget Promenader ind i selve Byernes Gader.

I flere Vintre havde saaledes enkelte Individer sit Til-

hold i Skovene umiddelbart ovenfor Christiania, hvor de jevn-

lig lode sig iagttage, og hvorfra Udflugter foretoges til Byens
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Udkanter. En Mængde unge Løvtræer med afbrudte eller

afbidte Smaakviste, eller hvis Stammer havde store afbarkede

Partier, viste altid, hvor de havde sit Tilhold. De angrebne

Træer vare især Rogn (Sorhus aucuparia) og unge Aspe {Popu-

lus tremula), hvis Kviste og Bark tjente dem til Næring. Og
skjønt der endnu var Overflod tilstede af denne Føde, toge

de dog leilighedsvis ogsaa Grenspidser af unge Furuer, lige-

som jeg saa enkelte Spor af, at disses Stammer vare gnavede.

Under disse Besøg ved de beboede Steder kunde enkelte

Individer undertiden vise sig ondskabsfulde, og have maattet

skydes.

Paa Havet. Længden af den Strækning, som Elgen kan

tilbringe svømmende, kan naa op til flere Kilometer. 1 Juli

1895 naaede en Oxe over til Øen Huglen i Nordland, som
ved en 3 Kilom. bred Fjord er skilt fra Fastlandet; i Marts

1896 drog den samme Vei tilbage.

Hornene. De største Individer ere i de senere Aar fundne

i Namdalens store Skovmarker. Et ved Salsbrugets Grods (i

Kolvereid) i 1885 fundet enkelt (fældet) Horn havde 16 Spid-

ser, og Dyret har altsaa muligens været en 32-Ender.

Endnu i Oet. 1891 blev her et Individ skudt med til-

sammen 28 Spidser. I Oet. 1897 blev en 21-Ender skudt i

Landegod Statsalmeuning i Namdalen.

En rig Leilighed til at undersøge Hornenes Bygning hos

den Elge-Stamme. som bebor Namdalen, har Gapt. Hj. Juell

havt under den lange Periode, fra 1880 af, hvori han har

været bosat i dette District^). Som Exportør af Elgehorn og

Agent for de udenlandske Jægere har han i Lø bet af disse

Aar seet omkring 8000 St. enkelte Horn; et enkelt Aar har

han sendt 1100 St. alene til Tyskland.

Blandt dette store Antal har han truffet adskillige Horn^)

med 14 Spidser, og 28-Enderen kan ansees for at være den
normale Ydergrændse hos os.

Det eneste (enkelte) Horn med et større Antal Spidser

blev fundet i 1895 paa Namdalseidet ; dette havde 17 Spidser,

1) Breve, dat. Namsos Febr. 1896, og Febr. 1898.

2) Dog faa i Forhold til det store Antal, som ban har undersøgt.
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men var noget abnormt, idet disse dannede 2 Lag, med 7 Spidser

siddende indenfor de normale 7, hvortil kom de 3 „Øien-

spidser". Alle disse 17 Spidser vare iøvrigt vel udviklede;

Hornets Størrelse og Vægt svarede dog blot omtrent til et

med 9—10 Spidser ^).

I Landets sydlige Dele åndes for Tiden neppe tilbage

Individer med saa store Horn. I Oet, 1896 blev i G-ravdal-

skovene i Jarlsberg skudt en Oxe med 10 og 11 Spidser, det

største Individ, som vides omtalt fra de senere Aar.

Hornene ere i visse Aar gjennemgaaende større, end i

andre, og synes at være størst i kolde og fugtige Sommere,

men de udvikles i disse noget senere.

De største Horn udvikles i Dyrets kraftigste Alder. Med
Aarene blive de mindre, idet baade Pladernes Størrelse og

Spidsernes Antal aftager; men de blive gjerne tykkere ved

Roden, og berpaa kunne altid de gamle Individer kjendes fra

de yngre.

Hornene ere sjelden nøiagtigt lige hinanden paa de 2

Sider, og blandt Hundreder af løse Horn er det ofte vanske-

ligt at finde 2, som kunne ansees for at kave passet til

hinanden.

Hornenes lodne Beklædning afkastes hos os i Regelen

i den første Halvdel af September, undertiden allerede i Mid-

ten af August; men ofte beholdes den til ud i October.

Hornenes Fældning foregaar ganske uregelmæssigt. De fleste

Horn fældes i Januar og Februar, enkelte allerede i Decbr.
;

som tidligere nævnt^), beholdes de undertiden helt ud i April.

Hornløse Oxer. Ikke sjelden er i Namdalen (og andet-

steds) under Jagttiden skudt ældre Oxer, som aldeles ikke

have udviklet Horn; i disses Sted findes undertiden stumpe

Knuder eller Udvæxter.

Parringstid. Denne indtræffer i Regelen i October, ofte

allerede i Midten af September, og det har været iagttaget,

at Parringen har foregaaet allerede i Midten af August.

1) I Jagtaaret 1897 fældedes her (af 23 Jægere) ialt 67 Individer.

Heraf fandtes 1 med 22 Ender (11 paa hvert Horn), 1 med 20 Ender,

4 med 18, 4 med 14, 6 med 12, 5 med 10, og 6 med 8 Ender

2) Nyt Mag. f. Naturv. 27 B., p. 245 (1882).
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Kalven kastes hos os i Slutningen af Mai eller i Begyndeisen
af Juni.

Den 27de Mai^l887 kom saaledes en nyfødt Kalv, der var

forladt af Moderen, ind med Kjørene paa en Husmandsplads i

Ullensaker; denne er opstillet paa TJniversitets-Museet i Christi-

ania. Den 13de Mai 1892 stødte en Mand paa en Elgko ved
Rusten Sæter i Vaage, der gik med 2 nyfødte Kalve. Da Koen
af Skræk forlod Kalvene uden senere at ville vende tilbage,

toges disse i Hus, men døde snart; Huderne indsendtes til

Univ. Museet.

En nyfødt Kalv, der ligeledes var forladt af Moderen,

fandtes 3die Juni 1892 død i Fossum Skov ovenfor Skien, og
afgaves til Univ. Mus. af Godseier Løvenskiold. Den var

antagelig født omtr. 21de Mai.

Undertiden foregaar Kalvningen senere paa Sommeren,
ifølge enkelte Jægeres Antagelse endnu i August.

Tvillinger. Som ovenfor nævnt, vare de 2 ved Rusten

Sæter i Vaage fundne Kalve Tvillinger; begge vare Hunner.

Høsten 1884 blev ligeledes en Ko skudt i Namdalen, der havde

Tvilhng-Kalve med sig.

Varieteter. Jevnlig forekomme Individer med hvid Plet

i Panden (Blis), eller med hvidagtig Iris (Grlas-Øine). En Han
med helt hvidagtigt Hoved blev Sommeren 1885 iagttaget i

Fet ovenfor Christiania.

I Trondhjems Museum opbevares en lys Varietet, skudt i

Sept. 1894 i E-issen paa Fjordens Nordside, hvor den var iagt-

taget jevnlig i de Par sidste Aar. Den var lyst sølvgraa

Hovedet ubetydeligt lysere end Kroppen; Ørets Bagside var

langs den forreste Rand hvid.

Lignende lysgraa Individer (af Jægerne kaldte „hvide")

skydes (ifølge Meddelelse af H. Juell) jevnligt i Namdalen.

Subfossil. Horn eller andre Skeletdele af dette Dyr ere

af og til fundne i Jordlagene i halvt fossil Tilstand. Et Horn,

med en Længde af omtr. 850 mm., fandtes i omtr. 1 Meters

Dybde i Fluberg (Lands Prgd.) i Sept. 1895; det havde 12

Spidser, og Individet havde saaledes havt en Størrelse, som

de nutildags sjeldent opnaa i Landets sydlige Dele.

Nyt Mag. f. Naturv. XXXVI. HI. 24
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Craniet af et ungt Han-Individ fandtes Sommeren 1895

ved Trolid i Beieren, omtr. Va Meter under Jorden, og ned-

sendtes til Univ. Mus. I Beieren, der ligger omtr. under

Polarcirkelen, forekommer Elgen ikke normalt for Tiden.

Vidner fra Bronce-Alderen. I Bardal i Sparbuen, Nordre

Trondhjems Amt, findes en betydelig Helleristning med en

Mængde og delvis godt udførte Figurer af Baade, Dyr og

Mennesker, etc, der alle ere beskrevne og afbildede i 1896 af

Adj. Lossius^). Blandt Dyrefigurerne maa særskilt fremhæves 2

Fremstillinger af Eige, over 3 Meter lange og 2 Meter bøie,

der ere usædvanlig correct gjengivne, skjønt visse Dele (saa-

som Hornene og et eller 2 af Fødderne) ikke have været frem-

stillede.

Disse Helleristninger ligge tæt ved Bardal G-aard, omtr.

9 Kilom. fra Stenkjær, omtrent 50 Meter bævet over Trondbjems-

fjorden, og i en Egn, hvor en Bække G-ravfund fra Bronce-

alderen allerede ere gjorte.

Lidt nordligere, ved Elven Bølas Udløb i Snaasenvandet,

sees ligeledes en Figur, forestillende en Elg eller E-en, ind-

bugget i en Fjeldvæg (delvis under en Fos).

Disse 2 Helleristninger ere, ifølge Adj. Lossius, de nord-

Hgste, der bidtil ere kjendte fra Norge (64^ 10' N. B.).

Ba^ngifer tarstndus, (Lin.) 1766.

Aftagende Stamme. Den stærke Tilbagegang i Antal,

bvori den vilde Stamme (Vild-Renen) befandt sig allerede i

Sytti-Aarene, er vedblevet i de 2 sidste Aartier; men skjønt

Standen ofte synes at være stærkt reduceret, bar den atter

enkelte Aar tilsyneladende været noget bedre. Idetbele maa
dog den Stamme, som siden de ældste Tider bar bavt sit

Tilbold paa vore sydlige Høifjelde, for Tiden ansees som
gaaende burtigt og sikkert tilbage, og alt afbænger af nye og

skjærpede Jagtlove, om Renen ikke, inden flere eller færre Aar,

belt bar opbørt at existere i sin oprindelige og vilde Til-

stand bos os.

1) Det Kgl. N. Vid.-Selsk. Skr. 1896, No. 8, p. 5 (Trondhjem 1897).
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Grrunden til denne store Tilbagegang er ikke blot den

uforholdsmæssig stærke Beskatning, for hvilken den have været

udsat af Jægere; men den stedse tiltagende Opdrætning af

Tam-Rener paa de Vidder, hvor tidligere den vilde Stamme
forekom alene, har bevirket, at de Vilde ere splittede, eller

tildels helt fordrevne. De bedste Fjeldbeiter ere snart optagne

af de i tusindvis underholdte Tam-Rener; og for at holde

disse sidste sammen, maa Vogterne af al Magt fordrive alle

de Vilde, der nærme sig, da disse ellers lettelig lokke de Tamme
med sigi),

Efterhaanden er saaledes Vildren-Stammen bleven op-

blandet med tamme Dyr, og mange af de i de senere Aar som
„Vild-Ren" skudte Individer have vist sig at være bortløbne

Tam-Ren, eller deres forvildede Efterkommere, som jevnlig

fylde HuUerne i Vild-Renflokkene, og ganske antage disses

Character.

Fældede Individer. Den nedenstaaende Fortegnelse over

de i Landet i Aarene 1889—96 fældede „Vild-Ren" udviser

saaledes det paafaldende Forhold, at Antallet i de senere Aar
er steget med omkring 100 St. aarlig, saaledes at det samlede

Antal for Tiden er omtrent det samme, som Antallet af de

fældede Eige, (der samtidigt stadigt er gaaet nedad), skjønt

factisk Standen er for begge Arters Vedkommende betydeligt

aftaget.

I 1889 er Antallet opgivet til 471 Individer.

- 1890 — — — 655 —
- 1891 _ _ _ 469 —
- 1892 — — _ 666 —
- 1893 _ _ _ 696 —
- 1894 _ — _ 760 —
- 1895 _ _ _ 865 -
- 1896 _ — — 942 —

Gjennemsnits-Antallet for Aarene 1889—96 har saaledes

været 690 Individer aarligt. Til Sammenligning kan anføres,

1) I Eidfjord (Hardanger) underholdes for Tiden (1897) af 4 Oompagnier

ialt 3—4000 St. Tam-Een, i Tolgen (Østerdalen) og nogle tilgrænd-

sende Annexer 7—800 Stykker. Ogsaa paa visse af Lofot-Øerne ere

(ifølge Helland) Tam-ßen udsatte, saaledes paa Moskenæsø i Otti-

Aarene, paa Flakstadø i 1895.

24*
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at Antallet i Sytti-Aarene, da den vilde Stamme sandsynligvis

var dobbelt større, end i de seneste Aar, var blot 591 aarligt.

De ovenfor anførte Bemærkninger gjælde Landet sønden-

for Trondhjemsfj orden, altsaa de sydlige Fjeldvidder Dovre og

Langfjeldene med deres Forgreninger, eller de Trakter, hvori

Landets egentlige Vildren-Stammer i alle de senere Aarhun-

dreder bave bavt sit Tilbold.

Finmarken. Det bar tidligere været antaget, at den vilde

Stamme i Finmarken bar været udryddet. Skovforv. Hage-

mann ^) oplyser i 1891, at en Stamme af, bvad ban anser for

virkelige Vild-Ren, endnu bar sit Tilbold i Vest-Finmarken i

det District, bvor Koutokeino, Alten og Kvænangen støde

sammen. Denne Stamme, der tæller maaske omkring 500 Indi-

vider, er den eneste faste i Finmarken; de, der træffes andet-

steds, maa betragtes som forvildede Tam-Ren, eller som Om-
streifere fra Rusland og Finland.

Sildig Yngletid. Den 9de Sept. 1892 blev i Lesje skudt

en drægtig Hun, der skulde føde omtr. 17de Sept., altsaa 3—

4

Maaneder efter den normale Yngletid.

1) Norsk Jæger- og Fisker-Foren. Tidsskr. 1891, p. 5.
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Indførte Arter.

Cervus dama^ Lin. 1766.

Stavanger—Laurvig 17de Aarh. Denne Art har neppe i de 2 sidste

Aarhundreder været underholdt i Norge. I De Five's „Stavanger Amp-
tes udførlige Beskrivelse" (Stavanger 21de Juny 1745) i), sees følgende:

„Dyrehauger nu ingen, dog haver i fordum tiid, paa en liden öe,

en halv mil fra Stavanger, kaldet Kalvøen, hvorpaa voxer smaa furer,

eege og hasseltræer, været Daadyr, hvilke alle Aaret 1674 ere blevne

levende fangne, og derfra til Laurvigen henbragte".

Disse Daadyr overførtes sandsynligvis til en Dyrehave, tilhørende

Grev U- F. G-yldenløve, Norges Statholder.

Eupicapra rupicapra, (Lin.) 1766.

Acclimatisations-Forsøg i Norge. Der har Mdtil 2 Gange været gjort

Forsøg med at overføre Gemser til Norge, men begge med uheldigt

Udfald.

Første Gang, i October 1862, ankom 5 Individer^) fra Hohen-
Schwangau i Bayern, der indkvarteredes paa Gaarden Haakenæs, Vest-

fjorddalen (Thelemarken). 2 af Dyrene døde kort efter Ankomsten; de

3 øvrige (der vare Han og 2 Hunner), trivedes vel, og fodredes i Vin-

terens Løb med Løv af Birk, med Ener, Gran, samt med Lav, indtil de

Vaaren 1863 sattes i Frihed i Fjeldene ovenfor Gaarden. Hele Somme-
ren igjennem kunde de sees paa de omliggende Fjeldsider^ hvor de nye
Naturforholde ikke syntes at være nogen Hindring for deres Trivsel;

men i Løbet af Høsten bleve de alle angrebne af Dreiesyge (ved Coe-

nurus cerebraîis), og døde.

1) Opbevares i Manuser, i Universitets-Bibliotheket i Christiania.

2) Oprindelig bestod Stammen af 7 Individer, men 2 af dem død©
underveis (Nyt Mag. f. Naturv, 22 B- p- 133, Noten).
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Det andet Forsøg gjordes i 1891. Et Par, bestaaende af Han og
Hun, indførtes fra St. Gallen (hvor de havde været op fødte i Fangen-

skab); disse ankom, til Christiania 9de Febr, og førtes strax op til Gods-

eier Mathiesens Eiendom Berger i Eidsvold, hvor de foreløbigt bleve

indkvarterede.

De anbragtes først i en Stald, hvor de fodredes med Hø, Halm, Løv,

Kviste og Korn, senere i en Indhegning, der omfattede Skov- og Græs-

land, ligesom der ogsaa fandtes større Stenrøser og lidt Myr.

De syntes dog ikke at ville trives, og døde ud paa Sommeren, inden

de kunde sættes i Frihed. Ved Obductionen fandtes Maven opfyldt af

haarde Kugler, bestaaende af deres Haar.

Sus scropha, Lin. 1766.

Indførte siden 1886 i Høland. 1 1886 indførtes af Godseier Hanneborg

til hans Eiendom i Høland 2 Ind., Han og Hun, der anbragtes indenfor

et omgjærdet Stykke, 5 Maal stort, bestaaende af en med Skov bevoxet

Fjeldryg, ved hvis nederste Kant findes en Myr. Parret trivedes, og

Standen forøgedes hurtigt. I 1890 bestod den af 16 Stykker, medens

10 Individer vare skudte i Aarenes Løb.

De yngle engang om Aaret, i Marts eller April, og faa 6—8 Unger

ad Gangen. I det indhegnede Stykke have Dyrene gravet lange Gange

og store Huler, hvori de have sit Tilhold, især om Vinteren og i Yngle-

tiden.

I 2—3-Aars-Alderen er Dyrenes Vægt (efter nogen Fedning) omkring

50 Küogr.i).

Ved Udgangen af 1897 fandtes endnu 11 St. i Behold.

1) Norsk Jæger- og Fisker-Foren. Tidsskr. 1890, p. 260.







NYT M^a^ZIN
FOR

NATURVIDENSKABERNE.

Grundlagt af

A. ^-^

Den Physiograph.iske Forening
i Christiania.

Udgivet ved

H. Mohn. Th. Hiortdahl. W. C. Brøgger.

p 36te Binds Iste og 2det Hefte.

4de Rækkes 4de Binds Iste og 2det Hefte.

Christiania.

P. T. Mailings Boghande
A. W. Brøggers Bogtrykkeri.

1897.

Hermed følger Titelblad til 33te og Söte Bind.





F. & G. Beijers Bokfdrlagsaktiebolag,

Stockholm.

Nordens Fåglar
AF

GUSTAF KOLTHOFF och L A. JÄGERSKIÖLD.

Utgifves i 18 häften à 2 kr.



I n d h o 1 d.

•Om de af Dr. Eeusch i Østfinmarken iagttagne præglaciale Skvirings-

merker. Af O. E. Schiøtz 1

Bidrag til Jotunfj eldenes glacialgeölogi. Af Peter Annæus
Øyen _•...._ •.

• . 13

Kobberets historie i fortid og nutid og om udsigterne for fremtiden.
Af J. H. L. Vogt (Forts, fra 34te bd.) ....,.., 66

tjber die Verbreitung der Euloma-Niobe-Fauna (der Ceratopygen-
kalkfauna) in Europa, Von Professor Dr. W,. C. Brøgger . . 164

Bidrag til Magazinet bedes indsendte til Prof. Hiortdahl i Christiania.

Aarlig vil af „Nyt Magazin for Naturvidenskaberne" ud-

komme 3 til 4 Hefter, hvert paa 6 til 7 Ark, som koster for

Subskribenterne 2 Kroner. Med Posterne bliver det frit for-

sendt. Subskription modtages af Tidsskriftets Kommissionær

P. T. Mailings Boghandel.

Forfatterne ere selv ansvarlige for deres AfhandJ.inger.



NYT MÆGAZIN
FOR

NATURVIDENSKABERNE.

Grundlagt af

Den Phy siograpliiske Forening
i Christiania.

Udgivet ved

H. Mohn. Th. Hiortdahl. W. C. Brøgger.

36te Binds 3die og 4de Hefte,

4de Rækkes 4de Binds 3die og 4de Hefte.

-^/^S-

. Christiania. j

P. T. MallingsBoghandel. !>

A. W Brøggers Bogtrykkeri.

1898.





F. & G. Beijers Bokförlagsaktiebolag,

Stockholm.

Nordens Fåglar
AF

GUSTAF KOLTHOFF och L. A.JÄGERSKIÖLD.

Utgifves i 18 häften à 2 kr.



I n d h o 1 d.

über die Verbreitung der Euloma-Niobe-Faun a (der Ceratopygen-
kalkfauna) in Europa. Von Professor Dr. W. C. Brøgger
(Slutning) 193

Land- og ferskvandsmollusker i Kragerø omegn. Ved Joh. Tide-
rna n d - ß u u d 241

Eondesparagmiten. Af P. A. Øyen 249
Bemærkninger vedrørende Norges Pattedyrfauna, .3die Række (1882

—1897). Af E. Collett 264

Bidrag til Magazinet bedes indsendte til Prof. Hiortdahl i Christiania.

Aarlig vil af „Nyt Magazin for Naturvidenskaberne" ud-

komme 3 til 4 Hefter, hvert paa 6 til 7 Ark, som koster for

Subskribenterne 2 Kroner. Med Posterne bliver det frit for-

sendt. Subskription modtages af Tidsskriftets Kommissionær

P. T. Mailings Boghandel.

Forfatterne ere selv ansvarlige for deres Afhandlinger.







er>a\?„-

>NHo^.va\\\\\\\|l

IWe




